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www.renault.hu

a RENAULT 
ajánlásával

TAMÁS AUTÓ KFT., 
VÁC, RÁDI ÚT 1-3
TEL.: +36-20/5398-379, e-mail:info@tamasauto.hu
www.tamasauto.hu

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A garancia 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. Fluence vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 6,8; 
CO2-kibocsátás g/km: 114 – 155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A 
képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

RENAULT FLUENCE LIMITED
KÜLÖNLEGES, MINT EGY 
FILMSZTÁR

GAZDAG ALAPFELSZERELTSÉG

5 ÉV GARANCIA

1 000 000 FORINT ÁRELŐNNYEL

., 

Intenzív cukrász, pincér és szakács
OKJ-s tanfolyamot indít
a Barabás Gasztronómia

Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft.

Akció: ha ketten jelentkeznek, 10-10 százalék 
kedvezményt adunk. A 16. életévét betöltött fiatalok 

2015. január 1-jétől részt vehetnek a felnőtt képzésben..

Egyösszegű díjfizetés esetén 
10 százalék kedvezmény!

Elérhetőségek:
(06 20) 310-7286, (06 27) 330-297, (06 27) 631-357.

E-mail: info@okjfelnőttképzés.hu
Web: www.okjfelnottkepzes.hu
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A lapban megjelenő cikkek és illusztrációk minden joga 
fenntartva, azokat a Kiadó írásbeli engedélye nélkül má-
solni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos.
A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem 
vállal felelősséget. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. A  szerkesztőség fenntartja 
a  jogot, hogy a  beküldött írásokat – a  tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje.
Az aktuális lapszám témáihoz kapcsolódó további fotók 
megtekinthetők a weboldal galériájában.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Munkaterv szerinti ülés | 2015. április 29.

Képviselői eskütétel
2015. április 11-én elhunyt a Demokratikus Koalíció (DK) gödi 
szervezetének színeiben megválasztott képviselő, Vidák Árpád. 
A  párt a  megüresedett képviselői szék betöltésére listájáról 
Lőrincz László képviselőt delegálta a testületbe. Az ülés első na-
pirendi pontjaként a  DK új képviselője letette hivatali esküjét. 
Annak érdekében, hogy Lőrincz László a bizottsági munkában 
is részt vehessen, a képviselő-testület megszavazta a szervezeti és 
működési szabályzat módosítását.

Iskolaigazgatói pályázat véleményezése
A  közművelődési, oktatási és sport bizottság megtárgyalta 
a  Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intéz-

ményvezetői pályázatára beérkezett két érvényes pályázatot, 
majd a  képviselő-testület a  bizottság javaslata alapján támoga-
tását adta a  KLIK-nek ahhoz, hogy ismét a  korábbi igazgatót, 
Horváth Ferencet nevezzék ki az intézmény igazgatójává.

Új rendelet a helyi kitüntető címekről 
Az önkormányzat új városi kitüntetést hozott létre, a Gödi Pol-
gárok Egészségéért Díjat. Lenkei György, a  szociális bizottság 
elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a díj megalapításával 
összefüggésben szükségessé vált a helyi kitüntető címekről szóló 
rendelet átdolgozása. A bizottság a munka során úgy látta, hogy 
a régi rendelet módosítása helyett célszerűbb új rendelet alkotni. 
A Gödi Polgárok Egészségéért Díjat a jövőben évente két személy 
kapja meg. Az egyikük minden alkalommal egy, a városban leg-
alább öt éve dolgozó háziorvos, gyermekorvos vagy fogorvos, 
a másikuk pedig egy egészségügyi szakdolgozó lesz.

Módosult a szilárdhulladék-ártalmatlanítási 
közszolgáltatásról szóló rendelet 
A változásokról a lap 20. oldalán adunk tájékoztatást.

Módosult a házasságkötés díjairól szóló rendelet
A módosítás értelmében a Polgármesteri Hivatal tanácstermében 
történő házasságkötés esetén az esküvői szolgáltatási díj hivatali 
munkaidőben 12  000, hivatali munkaidőn kívül 25 000 forint. 
Ha a házasságkötés hivatali munkaidőn kívül, és nem a Polgár-
mesteri Hivatal tanácstermében, hanem egyéb helyszínen törté-
nik, akkor az esküvői szolgáltatási díj összege 65 000 forint.

Változott a Göd Kártyáról szóló helyi rendelet
A rendelet úgy módosult, hogy a jövőben a kártya használatára 
jogosultak az  önkormányzat tulajdonában lévő kft.-k alkalma-
zottai, valamint a gödi iskolák dolgozói és kiskorú gyermekeik.

Tájékoztató a 2014. évi pénzügyi és gazdasági 
ellenőrzések tapasztalatairól
A belső ellenőrzés elvégezte azokat a  vizsgálatokat, amelyekre 
a képviselő-testülettől felhatalmazást kapott a 2014. évre. A vá-
rosi intézmények átvilágítása során szerzett tapasztalataikról 
a belső ellenőrök jelentést készítettek, melyet a képviselők a tes-
tületi ülésen egyhangúlag elfogadtak. Az átvilágítás során a belső 
ellenőrzés nem talált olyan hiányosságot, amelynek jogi követ-
kezménye lehet. 

Elfogadták a Göd Városi Kommunikációs Kft. 2014. 
évi beszámolóját
Több kérdésben is döntött a képviselő-testület a száz százalékban 
önkormányzati tulajdonú kommunikációs kft.-vel kapcsolatban. 
Elfogadta a 2014. évi beszámolót, az alapító okirat technikai jel-
legű, pontosító célú módosítását, a  társaság működését szabá-
lyozó SZMSZ-t, a  Duna-part Nyaralóházak működtetésére vo-
natkozó kis és nagy értékű haszonkölcsön-szerződéseket, illetve 
felhatalmazást adott Koditek Bernadettnek arra, hogy ügyvezetői 
megbízatása mellett továbbra is ellássa a Gödi Körkép főszerkesz-
tői feladatait is. 

Polgármesteri tájékoztatás a Kék Duna Klub Hotel 
üzemeltetésével kapcsolatban
Markó József polgármester napirenden kívüli felszólalásá-
ban röviden elmondta, hogy az  önkormányzat visszaküldte 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Rendkívüli ülés | 2015. április 15.

Egyperces néma tiszteletadás Vidák Árpádnak
Napirend előtt kért szót Markó József polgármester, majd a je-
lenlévőket hivatalánál fogva tájékoztatta arról, hogy 2015. áp-
rilis 11-én váratlanul elhunyt Vidák Árpád, a  Demokratikus 
Koalíció gödi szervezetének színeiben megválasztott városi 
képviselő. A testület tagjai egyperces néma felállással emlékez-
tek meg képviselőtársukról.

A 2015. évi közbeszerzési terv 
Popele Julianna beruházási osztályvezető a  testület tagjainak 
beszámolt arról, hogy az  idei évben várhatóan négy olyan el-
járás lesz, amelyek összege eléri a  közbeszerzési értékhatárt. 
A képviselők megszavazták a közbeszerzési tervet azzal, hogy 
ha év közben további eljárások lebonyolítása válna szükségessé, 
a most elfogadott terv bármikor módosítható.

Megbízás földgázszolgáltatási közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására
A városi intézmények az  általuk kiválasztott szolgáltatóval 
korábban maguk kötöttek szerződést a  földgázszolgáltatásra 
vonatkozóan. Markó József polgármester kezdeményezésére 
az önkormányzat és intézményei ezentúl ugyanattól a szolgál-
tatótól, egységes feltételekkel szerzik be a földgázt. Így a korábbi 
évekhez képest mintegy 20 százalékot takaríthat meg a város 
a földgáz árából. 

A termálkút vízkivételének szabályozása 
Pótelőirányzatot szavazott meg a  képviselő-testület a  TESZ 
számára. Hosszabb ideje fennálló probléma volt, hogy a város 
a megengedettnél több vizet használt fel a termálfürdő üzemel-
tetéséhez. Döntésével a  testület a  vízkivétel szabályozásához 
szükséges technikai megoldásra biztosított forrást. 

Zárt ülés
A képviselők zárt ülésen tárgyaltak a belterületi utak idei évi 
javítása, illetve a földgázbeszerzés tárgyában kiírt közbeszerzé-
si eljárásról, valamint arról, hogy az önkormányzat megadja-e 
tulajdonosi hozzájárulását a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
részére helyi kábeltelevíziós hálózat kiépítéséhez. 

KÖZÉLET
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a  Vagyonkezelő Zrt.-nek a  Kék Duna üdülővel 
kapcsolatos szerződéstervezetet, amelynek ér-
telmében a  város a  nyári időszakban 3 hónapos 
időtartamra átvenné a  jelenleg zárva tartó üdü-
lő üzemeltetését. A Vagyonkezelő válaszára még 
várni kell, de vélhetően nem lesz akadálya a nyá-
ri nyitva tartásnak. Az önkormányzatnak ebben 
az  esetben gondoskodnia kell a  3 hektáros Du-
na-parti terület megfelelő őrzéséről és szakszerű 
üzemeltetéséről. 

Elfogadták a 2015-2019 közötti 
gazdasági programot és fejlesztési tervet
A dokumentum elkészültéért a  polgármester kö-
szönetét fejezte ki dr. Pintér György alpolgármes-
ternek és dr. Szinay József címzetes főjegyzőnek. 
Az anyagot az összevont bizottság is megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta. A  képviselők egyhangú-
lag elfogadták a következő öt évre szóló gazdasági 
programot és fejlesztési tervet.

Megállapodás a nemzetiségi 
önkormányzatokkal
A nemzetiségi önkormányzatok törvényben meg-
határozott feladata, hogy együttműködési megál-
lapodást kössenek a  települési önkormányzattal. 
A  Gödi Szerb Önkormányzat és a  Gödi Roma 
Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta, a képvi-
selő-testület pedig ülésén jóváhagyta a megállapo-
dásokat, amelyek főként a költségvetés tervezésé-
vel, a beszámoló elkészítésével, a pénzkezeléssel és 
az  utalványozás rendjével kapcsolatos kérdéseket 
szabályozzák.

Önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítése
A Huzella Tivadar utca 13. szám alatt található 
beépítetlen területre vételi ajánlatot tett egy buda-
pesti lakos, és kérelmezte, hogy a vételárat részle-
tekben fizethesse meg az  önkormányzat részére. 
A  képviselő-testület határozata alapján az  ingat-
lant a hivatalos értékbecslés során meghatározott 
7 800 000 forintos áron liciteljárás kiírásával érté-
kesíti az  önkormányzat. Az  árverési hirdetmény 
megtalálható a lap 6. oldalán.

Partnerségi megállapodás
A településrendezési eszközök véleményezésében 
részt vevő szervezetek köréhez csatlakozni kívánt 
a Városvédők Egyesülete is. A testület jóváhagyá-
sát adta ahhoz, hogy az  egyesületet is felvegyék 
a  partnerségi egyeztetésről szóló képviselő-testü-
leti határozatban felsorolt résztvevők névsorába. 

Támogatás iskolai alapítványnak
A Németh László Általános Iskola 129 000 forint 
támogatást kért a  nehéz sorsú gyerekek osztály-
kirándulásához szükséges fedezet biztosítására. 
A képviselők egyhangúlag megszavazták a  támo-
gatást.

TÁJÉKOZTATÓ GÖD VÁROS AKTUÁLIS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
(Az összegek ezer forintban értendők.)

Az Önkormányzat pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 181 953

A Polgármesteri Hivatal pénzkészlete (a számláin lévő összegek + pénztár): 3 801

A TESZ és az intézmények számláin lévő összegek: 23 550

A lekötött betétek összesen: 350 000

Az Önkormányzat pénzkészlete összesen (a számlákon lévő összegek + 
a pénztárban lévő összegek + lekötött összegek): 559 304

A folyószámlahitel összege: 0

Lejárt tartozás: 0

A 2015-ben a mai napig befolyt és felhasználható adóbevételek összege: 460 541

A normál finanszírozási műveleteken kívüli, az előző hónapban 10 millió 
forintot meghaladó tételek listája: –

A lakossági adótartozások összege 2015. április 30-án: 123 684

A fenti táblázat a 2015. április 29-ei állapotot mutatja.
Dr. Pintér György alpolgármester

Gödi Körkép | 2015. 5. szám KÖZÉLET
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KÖZLEMÉNY

Árverési hirdetmény
A Huzella utca 13. szám alatt található ingatlan árverezése

Az árverező szerv megnevezése, székhelye:
Göd Város Önkormányzata (székhely: 
2131 Göd, Pesti út 81.)

Árverés helye: 
Gödi Polgármesteri Hivatal (székhely: 
2131 Göd, Pesti út 81.) földszinti nagyterme

Árverés időpontja: 
2015. június 15., 10 óra

Az árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése, címe: 
Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala által a Göd Bel-
terület 6801/69 hrsz. alatt felvett, természetben a 2131 Göd, 
Huzella utca 13. szám alatt található ingatlannak a tulajdo-
ni lapon II/3. sorszám alatti 1/1 tulajdoni hányadrésze.

Kikiáltási ár: 
Az 1/1 tulajdoni hányadrész ellenértéke: bruttó 7 800 000 
Ft., mely legfeljebb két részletben fizethető ki. A  részletek 
kifizetése között legfeljebb 6 hónap telhet el. 

A vevő által megszerzett jog:
A vevő tulajdonjogot szerez.

Licitlépcső mértéke:
a kikiáltási árhoz képest 100-100 ezer forinttal emelkedik.

Az árverésre kerülő ingatlan megtekintésének ideje, illetve 
az  árverésre kerülő vagyonról az  információadás helye és 
ideje:
a Göd Város Önkormányzat Beruházási Osztályának mun-
katársával, Juhász Anitával történő időpont-egyeztetés 
alapján (telefon: 06-27/530-064).

Az árverési előleg összege, a letétbe helyezés módja, ideje: 
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat a részvé-
telre képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árvere-
zési előleg letétbe helyezésre került.

Az árverésen az  vehet részt, aki a  hirdetményben megje-
lölt helyen és időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy 
a vételárral rendelkezik, továbbá az árverési előleget letétbe 
helyezte, az árverési szabályzatot annak megismerése és tar-
talmának elfogadása után aláírta.

A letétbe helyezés módja:
Az árverés megkezdése előtt három nappal az önkormány-
zat számlájára történő átutalással. Az árverési előleg meg-
érkezéséről az önkormányzat Pénzügyi Osztálya az árverés 
megkezdése előtt igazolást állít ki.

Az árverési előleg mértéke:
200 000 Ft és az  5 000 000 Ft feletti rész 2%-a, összesen: 
256 000 Ft.

A rendezvényt támogatja: Nemzeti Kulturális Alap
Göd Város Önkormányzata 

A rendezvényt szervezi: 
József Attila Művelődési Ház – 2131 Göd, Pesti út 72.  

tel.: (06 20) 254-5124 
www.godimuvhaz.hu e-mail: info@godimuvhaz.hu

VI. GÖDI REGIONÁLIS

NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ

és GYEREKNAP

2015. május 30., szombat
10.30 órától

Helyszín:
Göd, a Feneketlen-tó melletti 

sportpálya

Program:
•  Néptánccsoportok, népzenei együttesek 

bemutatkozásai

•  Gólyalábasok – óriás bábjátékosok

•  Lovas felvonulás – díjtalan lovaglási lehe-
tőség

•  Egész nap Vásári Sokadalom

•  Népi játszótér

•  Kézműves foglalkozások

Minden program díjtalan!

A rendezvény ideje alatt büfét üzemeltet 
a Széchenyi csárda: csapolt sör, lángos, palacsinta, 

bográcsgulyás!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.  
Felelős kiadó: Szabó Zsuzsa

KÖZÉLET
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FELHÍVÁS

Az Oázis lakóparkban élő gyerekek 
biztonságáért
Aggódó szülők keresték meg szerkesztőségünket, hogy hírt adjanak arról: 
az  Oázis lakóparkban az  autósok egy része nincs tekintettel a  KRESZ sza-
bályaira, és komolyan veszélyezteti az  utcán játszó gyerekek testi épségét. 
A  lakópark lakó-pihenő övezet, ahol legfeljebb 20 km/órás sebességgel köz-
lekedhetnek a gépjárművek. Az autósok azonban a tapasztalatok szerint sok 
esetben jóval túllépik a megengedett sebességet, pedig az utcákon gyerekek 
kerékpároznak, rollereznek, labdáznak, anyukák tolják babakocsiban kis-
gyermeküket. Beköszöntött a  jó idő, a  lakópark utcáin mindenütt gyerekek 
játszanak. A szülők arra kérik az autósokat: hajtsanak lassabban, nehogy bal-
eset történjen! 

EGÉSZSÉG

Módosultak a rendelési idők
Dr. Gál Péter háziorvos rendelési ideje 2015. május 1-jétől az alábbiak 
szerint alakul: hétfőn 11-től 15 óráig, kedden 7-től 11 óráig, szerdán 
7-től 11 óráig, csütörtökön 15-től 19 óráig, pénteken 7-től 11 óráig.

EGÉSZSÉGVÉDELEM

Felhívás tüdőszűrésre
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet helyben 
igénybe vehető tüdőszűrést biztosít a gödi la-
kosok számára.

A mellkasröntgen-vizsgálatot
–  térítésmentesen kérheti minden 14 és 18 év 

közötti, illetve 40 év feletti gödi lakos;

–  1700 Ft térítési díj ellenében kérhetik a 18 és 
40 év közötti korosztályba tartozók.

(A térítési díjat csekken kell befizetni. A csekk 
előre beszerezhető a  Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, illetve a vizsgálat alkalmá-
val a szűrés helyszínén.)

A vizsgálathoz szükséges dokumentumok
A 14-18 éves korosztály számára:
– iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutaló
– szülői (gondviselői) beleegyező nyilatkozat
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– TAJ-kártya

A 18 éven felüliek számára:
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– TAJ-kártya

A vizsgálat eredményéről a kórház
három héten belül szakorvosi leletet ad.

A szűrővizsgálatok helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal
(a közterület-felügyelet melletti épület)
2131 Göd, Pesti út 81.
2015. május 7. és 19. között
hétfő, szerda: 12-től 18 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 8-tól 14 óráig

Ady Klub
2132 Göd, Kálmán utca 13.
2015. május 21. és június 5. között
hétfő, szerda: 12-től 18 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 8-tól 14 óráig

Kérjük, egészsége védelmében éljen a  lehető-
séggel, és vegyen részt a szűrésen!

Adj vért, és ments meg
három életet!
Ismét véradás lesz Gödön a Vöröskeresztesek 
Klubja gödi csoportjának szervezésében.

Helyszín és időpont:

József Attila Művelődési Ház (2131 Göd, Pesti út 72.)
2015. június 10. (szerda), 14-től 18 óráig

Ady Klub (2132 Göd, Kálmán u. 13.)
2015. június 16. (kedd), 13-tól 17 óráig

TÁMOGATÁS

Segítségnyújtás a tűzkárosult családnak
Januári és februári lapszámunkban is hírt adtunk arról, hogy szil-
veszter napján a felsőgödi Margit utcában porig égett egy családi ház. 
A  szülők két kiskorú gyermekükkel fedél nélkül maradtak. A váro-
si összefogásnak köszönhetően a  család azóta sok segítséget kapott, 
hogy új otthont teremthessen. Kérjük, ha teheti, ön is támogassa 
a Simigh–Nagy családot.
Adományait erre a  számlaszámra küldheti:
10701348-68794293-53200008

KÖZÉLET

7



A Dunai Gyöngysor projekt
A Duna-partok szabadidős és turisztikai 
célú hasznosítása, valamint az  egyes tele-
pülésekhez tartozó partszakaszok össze-
hangolt, komplex fejlesztése a  célja annak 
a  tíz országot átfogó kezdeményezésnek, 
amelynek keretében rendszeres szakmai 
szimpóziumokon vesznek részt a  Duna 
menti települések szakemberei. A  Dunai 
Gyöngysor – Élhető Duna-partok elneve-
zésű nemzetközi multiprojekt az  Európai 
Unió Duna-stratégiájához kapcsolódóan 
indult útjára néhány évvel ezelőtt, és ha-
zánkban a Magyar Település- és Területfej-
lesztők Szövetsége (MTTSZ) koordinálja. 
A szervezet célja, hogy feltérképezze a Du-
na-partok jelenlegi állapotát, megvizsgálja 
a fejlesztés lehetséges módjait, és tapaszta-
latai alapján javaslatokat fogalmazzon meg 
annak érdekében, hogy a Duna-partok mi-
nél vonzóbb és változatosabb szabadidős, 
kulturális és sportolási lehetőségeket kí-
náljanak a helyi lakosság és a turisták szá-
mára. Ehhez egyebek mellett a partok jobb 
elérhetőségének biztosítására, a közlekedés 
fejlesztésére, a folyó mindkét partját érintő 
egységes túraútvonal és szabad strandok 
létesítésére, a Duna menti települések kul-
turális örökségének hálózatba szervezésére 

van szükség. Mindezekről is beszélt meg-
nyitó előadásában Szilvássy István, a  szö-
vetség elnöke.

Fürdési lehetőségek a Dunában – 
Göd kivételes adottságai
A találkozó fő témája ezúttal a dunai für-
dőzés volt. A  magyarországi folyószakasz 
egyik jellemzője, hogy alig vannak legális 
fürdőzésre kijelölt helyek. Göd egyedülálló 
adottságokkal rendelkezik a  Duna menti 
települések között, hiszen a  Duna főágá-
ban két belterületi szabad strandja is van, 
amelyek vízminősége a  hivatalos mérések 
alapján kiváló, fürdőzésre kifejezetten al-
kalmas. Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
képekkel illusztrált előadásában mutatta 
be, hogy a természeti adottságok megőrzé-
sére törekvő tudatos tervezőmunka ered-
ményeként milyen kedvező pihenési, sza-
badidős és sportolási lehetőségeket kínál 

a gödieknek és az idelátogatóknak az alsó-
gödi és a felsőgödi Duna-part, illetve a Ho-
moksziget. 

A szabad strandok 
működtetésének tapasztalatai
A városi főépítész előadásában a  szabad 
strandok működtetésének feltételeiről, ta-
pasztalatairól és nehézségeiről is beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy a  dunai fürdőzés fel-
lendítése érdekében elengedhetetlen a kor-
mányzattal és a jogalkotókkal való tárgya-
lások folytatása – a  nemzetközi projektet 
koordináló szövetség ezt kifejezett felada-
tának is tekinti –, mivel a szabad strandok 
üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok né-
melyike elavult, és nem segíti a parti turiz-
mus fejlődését. Az üzemeltetés feltételeként 
előírt technikai követelmények (öltöző, 
zuhanyzó, WC, ivóvíz, bóják, jelzőtáblák 
biztosítása, rendszeres vízminőség-ellen-
őrzés stb.) nagyon is indokoltak, és egyál-
talán nem túlzóak. Az  engedélyeztetésre 
vonatkozó jogszabályi háttér azonban fe-
lülvizsgálatra szorulna. A szabad strandok 
működtetésével kapcsolatban nehézséget 
okoz, hogy az engedélyezési eljárásban szá-
mos hatóság illetékes, amelyektől minden 
évben újra kell kérni az  engedélyeket, hi-
szen azok mindig csupán egyetlen fürdési 
szezonra érvényesek. Ezért előfordul, hogy 
bár az önkormányzat időben beadja a ké-
relmeket, a  hosszadalmas adminisztráció 
miatt egyik vagy másik hatóságtól csak 
késve érkezik meg a  szükséges dokumen-
tum, így a dunai strandok hivatalos meg-
nyitása olykor a  szezon közepéig is várat 
magára. Gondot okoz az is, hogy a jogsza-
bályoknak megfelelően külterületen ma 
bárhol lehet fürdeni a Dunában (a veszélyes 
partszakaszokon is), a  fürdésre alkalmas 
külterületi szakaszokon viszont gyakran 
kikötnek a  motorcsónakok, veszélyeztetve 
ezzel a fürdőzők testi épségét. 

A problémák megoldását a  főépítész 
abban látná, ha egyszerűsítenék a  szabad 
strandokra vonatkozó engedélyezési el-
járást, és ha az önkormányzatok – a helyi 
adottságok függvényében – maguk hatá-
rozhatnák meg, hol lehet fürödni, és hol 
hajókkal kikötni.

Koditek Bernadett

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Konferencia a Duna-partok 
fejlesztési lehetőségeiről
A Duna-partok jelenéről és jövőjéről tartottak szakmai konferenciát április 23-án Gö-
dön, a Duna-part Nyaralóházak színháztermében. Az eseményen a Duna menti városok 
képviseletében jelen lévő városvezetőket, főépítészeket és a különböző szakhatóságok 
képviselőit dr. Pintér György alpolgármester köszöntötte, aki beszédében a  folyóhoz 
fűződő személyes kötődéseiről is szólt. A  konferencián vetítettképes előadást tartott 
Bertáné Tarjányi Judit, Göd főépítésze is. Az alábbiakban mindenekelőtt a konferencia 
gödi vonatkozású témáiról igyekszünk képet adni.

Balról dr. Pintér György alpolgármester, Bertáné Tarjányi Judit főépítész és Szilvássy István, 
az MTTSZ elnöke a konferencián Fotó | Vetési Imre

Tarjányi Judit hangsúlyozta: a Duna menti településeken mindenütt nagyon 
fontos lenne megismertetni a gyerekeket a Dunával. A biztonságos dunai für-
dőzéshez a folyó természetének alapos ismeretére és tiszteletben tartására is 
szükség van, nem elegendő az úszni tudás. Gödön szerencsére sok gyereket 
vonz a GSE kajak-kenu szakosztálya, ahol szakavatott edzők segítségével sajá-
títhatják el mindezeket az ismereteket.  

KÖZÉLET
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IN MEMORIAM

Vidák Árpádra emlékezünk
2015. április 11-én váratlanul elhunyt 
Vidák Árpád, a  Demokratikus Ko-
alíció gödi szervezetének színeiben 
megválasztott városi képviselő. Ha-
lálának hírét az április 15-i rendkívü-
li ülésen Markó József polgármester 
közölte a  képviselőkkel és az  ülésen 
jelen lévőkkel. A  testület tagjai egy-
perces néma felállással emlékeztek 
meg képviselőtársukról.

Vidák Árpád 1952. január 20-án 
született Valkón. 1990-ben költözött 
Gödre. Rendőrként dolgozott, hu-
szonöt évi szolgálat után 2000-ben 
nyugdíjazták. Ezt követően kezdett 
politikával foglalkozni. 2002-ben 
az  MSZP színeiben indult a  válasz-

tásokon, bekerült a képviselő-testületbe, és a pénzügyi bizottság elnöke lett. 
2006 és 2010 között nem vett részt a város vezetésében. 2007-ben megpályázta 
és elnyerte a TOPhÁZ Speciális Otthon gondnoki állását, 2011-ig itt dogozott. 

A Demokratikus Koalíció gödi szervezetének elnökeként, a DK-EGYÜTT-
PM-MLP közös jelöltjeként 2014-ben újra elindult a választásokon, és ismét 
a  képviselő-testület tagja lett. A  Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi 
Bizottságban, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban 
vállalt szerepet. 

Csányi József képviselő, aki már a 2002-2006-os ciklusban is képviselőtársa 
volt, így emlékezett meg róla: „Nem voltunk közös politikai platformon, en-
nek ellenére jól megértettük egymást. A városi közélet szereplőjeként Vidák 
Árpád a  várospolitikát mindig a  pártpolitika elé helyezte. Jól lehetett vele 
együtt dolgozni, mert a  közös városi érdekek és az  itt élő emberek gondjai 
foglalkoztatták, és a képviselő-testületi munkáját is a problémák megoldására 
való törekvés, együttműködő készség jellemezte. Nyitottsága, emberszeretete 
miatt sokan fordultak hozzá gondjaikkal, és ő, ha tudott, mindig segített.” 

Markó József polgármester így emlékezik rá: „Vidák Árpád a maga csendes, 
szerény módján tartotta életben a baloldalt a gödi közéletben. A város ügyeit 
figyelemmel kísérte, reális álláspontot képviselt.”

Vidák Árpádot 2015. április 18-án helyezték örök nyugalomra. Sírja 
a Nemeskéri úti temetőben található.

Koditek Bernadett

Gödön elhunytak

Busai Ágnes Klára 51 éves
Korábnyik György László 66 éves
Tóth Sándor 72 éves
Szóljár József Lajos 75 éves
Miron Lajos 91 éves
Nagy Terézia 86 éves
Szarvas Lászlóné (sz.: Nagy Erzsébet) 75 éves

2015. április 1. és április 30. között Gödön 
házasságot kötöttek

Komlós Péter és Kelemen Rita
Gellai László és Haig Nikolett
Lantos Gábor Krisztián és Süli Judit
Kovács Gábor Martin és Csernus Hajnalka
Fekete Zoltán és Kassai Petra
Hadobás Balázs és Nagy Katalin Zsuzsanna

FELAJÁNLÁSOK GYŰJTÉSE

Az Összefogás-feszület 
felújításáért
Az 1%-os adófelajánlás olyan lehetőség, amely-
lyel ön úgy adhat, hogy az államnak amúgy is 
befizetendő pénzét fordítja az önnek egyénileg 
kedves célokra.

A Bozóky Gyula Alapítvány ez évi célja 
az „Összefogás-feszület” – a szocializmus ide-
jén: „Tavas-kereszt” – felújítása a Lenkey utcá-
ban.

Bozóky Gyula felhívására 1923 júniusában 
„kicsik és nagyok, korra, nemre és vallásra való 
tekintet nélkül” (körülbelül százan-száztizen 
lehettek) adogatták a  téglákat a  vasútállomás 
és az  épülő templom között. Felsőgöd lakos-
ságának templomépítő társadalmi munkáját 
1934 óta az „Összefogás-feszület” is hirdeti.

Alapítványunk kuratóriuma arra kéri önt, 
ha egyetért céljaink megvalósításával, a  sze-
mélyi jövedelemadója 1 százalékának felaján-
lásával legyen ön is adakozója ennek az  ügy-
nek.

A Bozóky Gyula Alapítvány adószáma:
18710034-1-13

A felújítás befejezését 2015. szeptember 19-ére, 
Felsőgöd megalakulásának centenáriumi ün-
nepségére tervezzük. Felajánlását ezúton is kö-
szönjük, továbbá köszönjük a 2013. évi 230 000 
forintot is, amelyet a  Bozóky tér rekonstruk-
ció jára használtunk fel!

a Bozóky Gyula Alapítvány kuratóriuma

ESÉLYEGYENLŐSÉG 

Munka-Kör Alapítvány a hallássérültek 
foglalkoztatásáért
Az alapítvány a hallássérültek foglalkoztatásáért fejti ki tevékenységét. Meg-
keresi a munkaadókat, és folyamatos kapcsolatot tart a munkát keresőkkel is. 

A szervezet munkatársai közvetlen kapcsolatfelvételt kezdeményeznek a po-
tenciális munkaadókkal, amely a meglévő munkaigényekre épül. Ezen túlme-
nően rendszeresen megkapják az álláshirdetéseket a munkaügyi központoktól, 
továbbá állásokat „vadásznak” az  interneten, az  újságokban, sőt az  utcákat 
járva is. Együttműködő partnereik a  munkaügyi központok, a  rehabilitációs 
szakigazgatási szervek, a civil- és a jeltolmács szervezetek, a SINOSZ helyi szer-
vezetei, valamint a megváltozott munkaképességűeket közvetítő cégek.
Az alapítvány várja a segítségére igényt tartó hallássérültek jelentkezését!
Elérhetőségek: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81. • Telefon: (1) 274-2607 • 
E-mail: munkakoralapitvany@t-online.hu • Skype név: munkakoralapitvany.

Gödi Körkép | 2015. 5. szám KÖZÉLET
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Az eseményen Szabó Zsuzsa 
művelődésiház-igazgató szavai 
után köszöntőt mondott Mar-

kó József polgármester, Béres Ferenc 
tűzoltóparancsnok, a Magyar Tűzoltó 
Szövetség Hagyományőrző Tagoza-
tának elnöke, majd a  létesítményt és 
a Véninger Margit által készített Szent 
Flórián-szobrot megáldotta Marton 
Zsolt katolikus plébános, Sipos-Vizak-
nai Gergely református lelkész és Chi-
kán Katalin evangélikus lelkipásztor.

 A Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó Tes-
tület több mint 100 évvel ezelőtt, 1910. 
június 26-án alakult meg – első elnöke, 
majd titkára Eisler (Lászlóffy) Emil –, 
közadakozásból felszerelést vásároltak, 
majd civil összefogással, adományokból 
és támogatásokból szertárt építettek. 

Az akkori összefogás szellemében 
hirdetett a gödi József Attila Művelő-
dési Ház újbóli együttműködést, mely-
nek eredményét május első vasárnap-
ján, Szent Flórián napját megelőzően 
ünnepelhette a város.

A felújított szertár az egykori Felső-
gödi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai 
előtt is tiszteleg. A gyűjtemény anyagá-
nak összeállításában és a kiállítás meg-
valósításában jelentős szerepet vállalt 
magára Láng József helytörténész. 

Markó József beszédében méltatta 
a  gödiek összefogását, majd hangsú-
lyozta, hogy a  szertár előtti tér a  jö-
vőben több nagy közösségi esemény 
színtere lehet. 

Szabó Zsuzsa szerint a település éle-
tében nagy jelentőséggel bír az értékek 
megőrzése, és a gödiek száz év eltelté-
vel is meg tudták mutatni a  civil ösz-
szefogás értékét. – A  felújításban 102 
önkéntes vett részt, és számos helyi 
vállalkozó adományokkal segítette 
a  közös cél megvalósulását – hangsú-
lyozta a művelődési ház igazgatója.

– Öröm számomra, hogy Gödön egy 
régen dédelgetett álom valósult meg 
a felújítással és a kiállítással. Régi em-

lékek őrződnek meg a jelenkor és a jövő 
nemzedékei számára – hangoztatta 
Béres Ferenc. A  tűzoltóparancsnok 
beszédében elmondta, hogy a felszere-
lések a  mai napig is működőképesek, 
azokat a kiállítás megnyitása előtt ki-
próbálták. – Csendes hősök a tűzoltók, 
akikre a bajban mindig lehet számítani 
– fogalmazott.

– Valamikor három évvel ezelőtt 
az  első Retró Családi Találkozó al-
kalmával a  volt BM-üdülő udvarán 

A Bozóky téren május 3-án ünnepélyes keretek között felavatták a  Tűzoltó 
Emlékhelyet, melynek felújítását a  József Attila Művelődési Ház és a  Retró 
Ady Klub közösen szervezte. A város első helytörténeti gyűjteménye az önkor-
mányzat és helyi vállalkozók támogatásával, illetve több mint száz önkéntes 
munkájának köszönhetően valósulhatott meg.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Civil összefogással elkészült a Tűzoltó Emlékhely

Az ünnepi esemény fényét emelte a Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar előadása

Szabó Zsuzsát, a művelődési ház igazgatóját 
az ünnepségen tiszteletbeli tűzoltóvá avatta 
Béres Ferenc tűzoltóparancsnok

Az ünnepségen beszédet mondott és a felújításban kiemelkedő szerepet vállalóknak 
kitüntetést adott át Markó József polgármester 
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egy spontán beszélgetés kereté-
ben Szabó Zsuzsa művelődési-
ház-igazgatóval, Pohiba Nellivel, 
Hohner Miklóssal, Kőmíves Lász-
lóval és Román Jánossal beszél-
getve merült fel a  Dalárda 90. 
és az  Önkéntes Tűzoltóság 100. 
évfordulójának méltó megün-
neplése, a   régen bezárt szertár 
megnyitása. Azóta mindket-
tőt sikerült megvalósítanunk. 
A  május 3-ai ünnepségen jelen 
lévők meg győződhettek arról, 
hogy mennyire fontosak a lokál-
patrióta érzelmű itt élő és elszár-
mazott lakosságnak is a hasonló 
közös rendezvények – mondta 
Gallé Gábor, a  Retró Ady Klub 
elnöke.

A korábbi vezetők család-
jából az  ünnepségen díszok-
levéllel és emlékplakettel kö-
szöntötték dr.  Lászlóffy Mártát, 
Simonné  Erdélyi Emőkét, Steuer 

Andrást, Medák Antalné Gyarmati Máriát és Csillagné Juhász Ilonát.

Az ünnepséget a  Pomázi Önkéntes Tűzoltózenekar műsora tette 
még színesebbé.

A relikviák között található lajtos kocsi, lajtfecskendő, kézihajtvány, 
szivattyú, tömlő, sisak, mászóöv, szikracsapó, a tablókon pillanatké-
pek és különféle érmek láthatóak.

Vasvári Ferenc

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Civil összefogással elkészült a Tűzoltó Emlékhely

Láng Józsefnek, a kiállítás anyagának összállításában oroszlánrészt vállaló 
helytörténésznek Hohner Miklós gratulál, aki a mai napig is tagja az 1910-ben 
alakult tűzoltótestületnek 

A gyűjteményben számos korabeli tűzoltósisak is 
megtalálható

A kiállításon láthatók a tűzoltóegyesület történelmi 
dokumentumai is

A szertárban gyönyörűen felújítva, eredeti  
állapotukat tükröző formában tekinthetők meg 
a tűzoltókocsik és a tűzoltás egykori eszközei 

Szent Kristóf, a tűzoltók védőszentjének szobra, 
és az alkotó, Véninger Margit

Felsőgödi Önkéntes Tűzoltók Emlékhelye 
(Göd, Bozóky tér 9.)
Nyitva tartás
A  téli időszak kivételével szerdánként 10-15 óráig. A  kiállítás 
megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján is: (06 27) 532-160,  
(06 20) 568-1444, (06 20) 254-5124 és info@godimuvhaz.hu.
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Dunai Vízisport Alapítvány
Az alapítvány a  vízi sportot űző fiatalokat 
és a  GSE Kajak-kenu Szakosztályát támo-
gatja. Részt vállalnak a  Göd Kupa mellett 
vízitáborok szervezésében és a  Duna-part 
takarításában.
Adószám: 18684388-1-13

Gödi Sportegyesület
A város legnagyobb sportegyesülete a gyer-
mekeknek és a  felnőtteknek is számos le-
hetőséget kínál a  szabadidő hasznos eltöl-
tésére, a  sportolásra és a  versenyekre való 
felkészülésre.
Adószám: 19836454-2-13

Göd Városi Polgárőrség
A munkáját önkéntes alapon, díjazás nélkül 
végző szervezet 1992-ben alakult. A  folya-
matos járőrszolgálat mellett bűnmegelőzés-
sel, oktatással és a gödi rendezvények bizto-
sításával tesszük biztonságosabbá a várost.
Adószám: 19185837-1-13

Játszoda Egyesület
Gyermekek fejlesztőpedagógiai ellátásával 
foglalkozunk. Egyénre szabott, komplex 
módszerekkel segítjük a  gyermekek fejlő-
dését. Az  1%-os felajánlás minden évben 
nagyban segíti munkánkat.
Adószám: 18703313-1-13

Jövőformáló Alapítvány
A támogatásból a Huzella Tivadar Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola diákjainak 
szabadidős tevékenységét, a  tanulmányi 
versenyek díjazását, a rászoruló gyermekek 
programokon való részvételét, valamint 
a  nyelvoktatáshoz szükséges eszközök be-
szerzését valósítjuk meg.
Adószám: 18714155-1-13

Magyar Mentőmotor Alapítvány
A mentőmotoron gyorsabban érkezik a se-
gítség. A pillanat is számít!

Kérjük, Ön is támogassa adója 1%-ával 
a  motoros mentést, a  Mentőmotoros Szol-
gálat működését!
Adószám: 18019807-1-13

Napocska Alapítvány a Gödi 
Bölcsődésekért
A társadalmi szervezet célja a  bölcsődei 
ellátás színvonalának emelése, a  bölcsőde 
felszereltségének bővítése, programok szer-
vezése. Kérjük, támogassa alapítványunkat!
Adószámunk: 18695333-1-13

NDK-s Magyarok Közhasznú 
Egyesülete
A tavalyi 1 százalékos adófelajánlásokból 
392 036 forint gyűlt össze, melyet az egye-
sület működésére fordítunk. Köszönet érte 
támogatóinknak! Kérjük, idén is segítsék 
szervezetünket!
Adószám: 18134395-1-13

Németh László Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítványa
Az alapítvány köszönettel fogadja támoga-
tásukat. Kérjük, személyi jövedelemadójuk 
1 százalékával segítsék továbbra is mun-
kánkat. Gyermekeink érdekében a jövőben 
is számítunk felajánlásaikra.
Adószám: 18675809-1-13

Olajfa Művészház Alapítvány
Támogassa Ön is adója 1 százalékával 
az Olajfa Művészház művészeti eseményeit, 
rendezvényeit!
Adószám: 18709560-1-13

Tetovált Állatmentők Állatvédelmi 
Egyesület
Társadalmi szervezetünk a  megkínzott 
vagy balesetet szenvedett állatok mentésé-
vel és befogadásával foglalkozik. Kérjük, 
támogassa egyesületünk működését és cél-
jaink megvalósulását!
Adószám: 18210527-1-13

Kérjük, támogassák a helyi társadalmi szervezeteket 
adójuk 1 százalékával!
Tisztelt Olvasóink!
A városunkban működő civilszervezetek tevékenységükkel számos módon járulnak hozzá a lakosság igényeinek kielé-
gítéséhez, Göd társadalmi, kulturális és sportéletének gazdagításához, mindennapjaink színesebbé tételéhez. Kérjük, 
személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával támogassák a helyi társadalmi szervezetek működését!

Tájékoztatás
A 2011. évi CLXXV. törvény értelmében az 1 százalékos személyijövedelemadó-felajánlás kedvezményezettje csak az a belföldi székhelyű egyesület, alapítvány vagy 
közalapítvány lehet, amely nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, illetve a személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánló magánszemély rendelkező 
nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba vette a bíróság. Kérjük, adójuk felajánlása előtt tájékozódjanak arról, hogy a választott társadalmi 
szervezet megfelel-e az előírásoknak!

A Dunakanyar Egészséges 
Gyermekeiért Alapítvány
A közhasznú társadalmi szervezet elsősor-
ban a  gödi gyermekek sportolási lehetősé-
geinek megteremtését támogatja. Az alapít-
vány adószámán keresztül támogathatók 
még az  alábbi intézmények, illetve szerve-
zetek is:
• Kincsem Óvoda
• GDSE Röplabda és Tánc Szakosztály
• Mozdulj SE Ülőröplabda Szakosztály
• GDSE Ju-Jitsu Szakosztály
• GDSE–BBSC Judo Szakosztály
Adószám: 18710357-1-13

Bozóky Gyula Alapítvány
Felsőgöd 2015-ben 100 éves. Alapítvá-
nyunk az „Összefogás-feszület” (Lenkey u.) 
felújításával készül az évfordulóra. Kérjük, 
hogy a személyi jövedelemadó 1 százaléká-
nak felajánlásával támogassák e nemes célt.
Adószám: 18710034-1-13

Búzaszem Alapítvány
Alapítványunk keresztény, magyar, csalá-
dias nevelést nyújtó iskolát épít Gödön.
Adószám: 18713714-2-13

Dunakanyari Látássérültek 
Egyesülete
Közhasznú szervezetként a dunakeszi, szo-
bi és  váci járások településein élő vakok, 
gyengénlátók és  családjaik számára nyúj-
tunk segítséget és   ingyenes szolgáltatáso-
kat, hogy megkönnyítsük életüket.
Adószám: 18709869-1-13

Duna Kör Országos Hatáskörű 
Környezetvédelmi Egyesület
Az alternatív Nobel-díjas Duna Kör 1984-
ben a  magyarországi társadalmi szerveze-
tek közül elsőnek alakult meg, és székhelyét 
2013-ban tette át Gödre. Kérjük, támogassa 
céljainkat!
Adószám: 19006839-1-14
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A József Attila Művelődési Házban minden hónap első szerdá-
ján, délelőtt 10 órától tartja foglalkozásait a Dunakanyar Baba-
hordozó Klub. Kovács Andrea klubvezetőt, hordozási tanácsadót 
arra kértük, röviden mutassa be a klub munkáját.

A Dunakanyar Babahordozó Klub immáron ötödik esztende-
je működik, szervezői többgyermekes édesanyák, akik önkéntes 
munkával, nagy-nagy szeretettel és odaadással dolgoznak azért, 
hogy segítsék édesanya társaikat, az anyaság mind teljesebb megé-
lésében. A klub fő profilja az ortopédiai szempontból kifogástalan 
babahordozó eszközök, módszerek és a helyes hordozási technikák 
népszerűsítése, a hordozás mint komplex babagondozási forma és 
életstílus megismertetése, a kismamák és az újdonsült édesanyák 
tájékoztatása, képzése. A klubnapokon lehetőség nyílik a hordo-
zóeszközök kipróbálására és kölcsönzésére is. 
Az egyes foglalkozásokon hónapról hónapra más és más témákat 
beszélnek meg. E  délelőttöket szakértők és vendégelőadók meg-
hívásával igyekeznek még tartalmasabbá tenni. A gödi babahor-
dozóknál az elmúlt években megfordult már pszichológus, orvos, 
aromaterapeuta, alvásszakértő, babamasszőr, szoptatási tanács-
adó, védőnő, zenepedagógus, dúla, gyógytornász és fitneszedző is.

Azt viszont, hogy tovább 
szélesedik a paletta, már Orvos 
Katától tudtuk meg, aki még 
áprilisban nagy sikerű Mamin-
baba Hordozós Latin Fitnesz 
bemutató órát tartott a  baba-
hordozóknál. Májustól pedig 
kedd délelőttönként 10 órától 
az  Ady Klubban várja Kata 
azokat az anyukákat, akik a pi-
cinyeikkel együtt szeretnének 
mozogni, sportolni.

Erről és a  babahordozásról 
sok egyéb hasznos információt 
megtudhatnak a  www.hordo-
zoklub.hu és a www.maminba-
ba.hu honlapon, de telefonon is 
érdeklődhetnek Kovács And-
reánál (70/339-9430) és Orvos 
Katánál (70/340-3641).

(w)

Talán nem minden kisgyerekes gödi család 
hallott arról, hogy a Szivárvány Bölcsődé-
ben bő fél esztendeje heti rendszerességgel 
várják zenebölcsis foglalkozásokra a legki-
sebbeket. E zenés délutánok vezetőjét, Deli 
Éva óvodapedagógust elsőnek arra kértük, 
hogy meséljen nekünk a zenebölcsiről.

– Kodály Zoltán szerint a zene olyan lelki 
táplálék, amely semmi mással nem pótol-
ható. Az ő gondolatait követve határoztam 

el tavaly ősszel, hogy kedd délutánonként 
útjára indítok egy zenebölcsit, s ehhez lel-
kes támogatást, no meg egy csoportszobát 
kaptam Ráczki Marianntól, a  Szivárvány 
Bölcsőde vezetőjétől. Köszönet érte. A ze-
nebölcsi legfontosabb célja az ölbeli játékok 
megtanítása, vagy éppen felelevenítése, 
gyakorlása. E  mondokák, dalok jó része 
népi eredetű, – egyfajta bensőséges szere-
tetjáték születik általuk anya és gyermeke 
között. S persze megszólalnak hangszerek 
is, a triangulum és a furulya. Jó hangulatú, 
örömteli összejövetelek ezek.

– S amint hallom a szülőktől, igen haszno-
sak is.
– Gödön, hál’ isten, sok a  gyesen lévő 
anyuka, s  ők a  csöppségeik mellett elhoz-
zák a  kérdéseiket, a  gondjaikat és az  örö-
meiket is. A  foglalkozások végén minden 
alkalommal lehetőséget teremtünk arra, 
hogy választ kapjanak a kérdéseikre, hogy 
megoszthassák egymással a problémáikat. 
Szinte észrevétlenül tartós, baráti közösség 
épül. Mindannyian megtapasztaljuk, hogy 
élni jó, hogy élni szép, ha fogják az  ember 
kezét.

– Hogyan született meg a  tavaszköszöntő 
ünnepség ötlete?
– A szülőkkel együtt arra gondoltam, hogy 
egyszer végre ünnepeljünk együtt! A  jel-
mezes tavaszköszöntés ötletét tett követte: 
a kislányok tavasztündérnek öltöztek, volt 
lufihajtogató bohócunk, két citerazené-
szünk, a picik játszhattak gyapjú babákkal, 
készültek papírvirágok, a szülők házi süte-
ményeket hoztak. Igazi civil kezdeménye-
zés volt, önkéntes munkával, lelkesedéssel, 
sok-sok nevetéssel. Szabó Zsuzsa igazgató 
díjmentesen bocsátotta rendelkezésünkre 
az  Ady Klub egyik termét. Nagyon jól si-
került a délután, s  igen kezdvezőek voltak 
a  visszajelzések. Jó buli volt! – mondta 
az egyik csöppség, míg a másik azt kérdez-
te: Ugye lesz nyárköszöntő is?

– Megismétlem apró kollégám kérdését. 
Lesz?
– Azon vagyunk! Szeretnénk hagyományt 
teremteni az  ilyesfajta zenés-táncos kis 
ünnepségekből, melyek élő példái lehet-
nek az  összefogásnak, az  önkéntességnek, 
a  közösségépítésnek. Mindezeken túl úgy 
gondoljuk, a gyesen lévő gödi anyukáknak 
nagy szükségük lenne egy változatos prog-
ramokat kínáló gyermekházra, ahol szülő 
és gyermek egyaránt jól érezhetné magát. 
Talán civil összefogással hamarosan ez is 
megvalósítható…

W. B.

ZENEBÖLCSI

„Jó buli volt!”
Március 22-én, vasárnap délután vidám, tavaszköszöntő jelmezes ünnepséget tartottak 
a gödi kisgyermekes családoknak az Ady Klubban. E közösségépítő-közösségteremtő prog-
ram (zajos!) sikere arra ösztönözte a „buli” szervezőit, hogy ne maradjon el a folytatás.

BABAHORDOZÁS

Egyre népszerűbbek a gödi babahordozók

Az „ölbenbabák" kevesebbet 
sírnak és nyugodtabbak

 Sarkak koppanása, szívek dobbanása
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TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT

Egy hagyomány megerősítése
Az utóbbi években a szakképzéssel kapcsolatban gyakran emle-
getik a duális rendszert, ami német példán alapszik. A gödi Pi-
arista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban tizenhét 
éve élő kapcsolatot ápol a koblenzi Carl Benz Schule-val. Ez idő 
alatt legalább félezer piarista szakiskolás járt Koblenzben.

E hagyomány szellemében idén áprilisban tíz német diák járt 
Gödön és vett részt egy itteni szakmai gyakorlaton. A  csopor-
tot tanáruk, Joachim Denis vezette. A gyerekek dolgoztak a gödi 
piarista szakiskola asztalos- és karosszérialakatos-műhelyéében, 
részt vettek szakmai elméleti, valamint történelem- és nyel-
vórákon is. A vendégek szakmai munkáját Czakó Attila és Gráf 
Zoltán karosszérialakatos mester, valamint Klincsok László búto-
rasztalos mester segítette.

A német diákok vendéglátó társaikkal budapesti kiránduláson 
jártak, ahol megtekintették fővárosunk nevezetességeit, és elláto-
gattak a Piarista Gimnáziumba is.

Április 23-án Dekiszkyné Fejér Rita igazgató asszony és Joa-
chim Denis aláírta a két intézmény testvériskolai megállapodá-
sát megerősítő dokumentumot. A megállapodásnak ma, a hazai 
szakképzés átalakulásának idején igen fontos a  szerepe, mert 
általa tovább erősödhet a következő évek szakmai együttműkö-
dése. Az Erasmus+ programnak köszönhetően pedig immáron 
az anyagi fedezete is biztosított a gödi diákok külföldi szakmai 
gyakorlatának. 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

Erdélyben jártunk!
A Határtalanul program keretében április 1-jétől 5-ig 
Erdélyben jártunk a  gödi Huzella Tivadar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 7. osztályos tanulóival. Az úti cél 
Torockó volt, témánk pedig a vallási és néprajzi jellegze-
tességek megfigyelése.

A gyerekek megismerkedtek a református, az unitárius 
és az ortodox vallás jellemzőivel, templomaival. Voltunk 
a bánffyhunyadi és a körösfői református, valamint a to-
rockói unitárius templomban és a remetei ortodox kolos-
torban. Húsvétvasárnap a  nagyváradi Szent László-szé-
kesegyházat látogattuk meg, húsvéti áhítattal. 

Torockón néprajzi gyűjtést végeztek a  gyerekek, Kö-
rösfőn pedig megcsodálták a  helyi népviselet kellékeit. 
Jártunk Kolozsvárott, és gyönyörködtünk Nagyvárad sze-
cessziós épületeiben is.

Végiggyalogoltunk a  Tordai-hasadékon, megnéztük 
a tordai sóbányát, s nem tudtunk betelni az erdélyi tájak 
szépségeivel, a húsvétvasárnapi havas tájjal Torockón...

Sok-sok új ismerettel,   élménnyel, szívmelengető pilla-
nattal gazdagított bennünket Tündérkert-Erdély.

Sokszor elővesszük majd az ott készült fotókat! 
Köszönjük az utazási lehetőséget!

A Huzella Iskola 7. osztályos tanulói

Népművészeti és őstermelői vásár
Aprája Dudazenekar, a  Gödi Néptáncegyüttes és a  Bú-
zaszem osztályainak néptáncbemutatója, a  Búzaszem 
baranta-bemutatója, Cinege együttes, Dóra Áron és 
furulyásai, Gombai Tamás és hegedűsei, Németh András 
és tekerősei, Havay Viktória és kis énekesei, Navratil 

Andrea és a Gödi Dúdolók, a gödi Perdülő táncegyüttes 
műsora.
(Délelőtt a  XV. Gödi Fétis Crossfutás programjai zajlanak 
az alsógödi labdarúgópályán – Göd, Alagút utca 1. A sporte-
semények részleteiről a sportrovatban olvashatnak.)

Tízéves a Búzaszem!
Búzaszem hagyományőrző délután
2015. június 6-án, szombaton 15 órától estig
Búzaszem Általános Iskola aulája és udvara (2131 Göd, Vécsey u. 1.)

KÖZÉLET
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TEHETSÉGFEJLESZTÉS

Jól fújták a gödiek is
Pest megye legkiválóbb rézfúvós fiataljai április 24-én, népes közönség előtt 
ismét Gödön mutathatták be tudásukat a  Németh László Általános Isko-
lában. A IV. Pest Megyei Rézfúvós Versenyről Kovács Gabriellát, az iskola 
művészetoktatási igazgatóhelyettesét kérdeztük.

2009 óta kétévenként kerül sor erre a megyei versenyre, amelyet idén a Gödi 
Művészetoktatásért Alapítvány rendezett meg. 26 településről 104 ifjú rézfú-
vós nevezett, közülük tízen a városunkból. A versenyt Göd város önkormány-
zata mellett hangszergyártó cégek is támogatták.

Négy korcsoportban, két helyszínen mérték össze tudásukat a  gyerekek: 
a trombitások az emeleti díszteremben, a kürtösök és a mélyrézfúvósok pedig 
a tornateremben. Mindkét hangszer- és korcsoportban voltak kötelezően el-
játszandó zeneművek, melyek mellé szabadon választott darabokat is hoztak 
a  gyerekek. A  versenyzők rendelkezésére álló időkeretet szintén korcsopor-
tonként adták meg. A zsűriben neves zeneművészeti szakközépiskolai tanárok 
értékelték a gyerekek teljesítményét.

A növendékeknek zongorakísérettel, kotta nélkül kellett előadniuk az egyes 
darabokat. Haydn, Beethoven és Pergolesi dallamai az  emeleten, Handel, 
Mendelssohn és Mozart a  földszinten – a  tudósítónak bizony nem volt ideje 
kifújnia magát. Ám valahol a lépcsőfordulóban azt is megtudta, hogy a Gödi 
Művészetoktatásért Alapítvány tavaly szeptemberben jött létre abból a célból, 
hogy támogassa a művészetoktatást és a tehetséggondozást. Zenei programo-
kat szerveznek, s  hozzájárulnak hangszerek vásárlásához és javításához is. 
A gödi növendékek részvételét a megyei rézfúvós versenyen szintén az alapít-
vány támogatta.

Késő délután a  zsúfolásig megtelt tornateremben adták át a  IV. Pest Me-
gyei Rézfúvós Verseny díjait. Íme, a gödi növendékek eredményei: a trombi-
tások első korcsoportjában harmadik lett Viola Ákos, s ugyanitt dicséretben 
részesült Csipai Dániel. E hangszeresek második korcsoportjában szintén di-
cséretet érdemelt Antal Levente, a negyedik korcsoportban pedig különdíjjal 
jutalmazták Nyikes Vencelt. A kürtösök harmadik korcsoportjában Wagner 
Ralf végzett a harmadik helyen. A díjazott gödi gyerekeknek és felkészítő ta-
náruknak, Nyikes Róbertnek is szívből gratulálunk.

Az eredményhirdetést követően, a díjazottak gálakoncertjén bizony régen 
láttam ennyi büszke és mosolygós szülőt…

W. B.

VERSENYEREDMÉNYEK

Éremeső a gödi Németh 
László Általános Iskola 
művészeti tagozatán
Amint arról már korábban hírt adtunk, a ta-
vasz az országos versenyek kezdete volt intéz-
ményünk tehetséges növendékei és tanáraik 
számára. Azonos időpontban, március 27. és 
29. között három helyszínen három tanszak 
mutathatta meg felkészültségét.

Kaposváron a  VIII. Országos Jeney Zoltán 
Fuvolaverseny I. korcsoportjában Holló Eszter 
képviselte iskolánkat, aki a döntőig jutott. Ta-
nára: Stefánné Kelemen Judit.

Győrben a  VIII. Országos Maros Gábor 
Ütőhangszeres szóló- és duóversenyen négy 
korcsoportban indultak Stefán Tivadar tanít-
ványai. A  háromévente megrendezésre kerü-
lő erőpróbán immár negyedik alkalommal 
hozták el a  legjobb helyezéseket a  tehetséges 
fiatalok, akik a  Drums ütőegyüttes tagjai és 
a  Dunakeszi Tankerület növendékei. Szóló 
kategóriában Kiss Anna (IV. korcsoport), va-
lamint Holló Mátyás (II. korcsoport) egyaránt 
első helyezést ért el. Második lett Plesoczky 
Márton (I. korcsoport), Szöllősi Boldizsár (II. 
korcsoport), míg Velinsky Janka (III. kor-
csoport) a  negyedik helyen végzett. Duó ka-
tegóriában Berend Bence és Séra Mátyás (I. 
korcsoport) második lett. Molnár Balázs (IV. 
korcsoport) különdíjban részesült. Stefán Ti-
vadart tanári különdíjjal jutalmazták.

Kreatív táncosaink, Boldog Mónika tanárnő 
vezetésével az MLTSZ budapesti kvalifikációs 
megmérettetésén értek el sikereket. A  Pest-
szentimrei Sportkastélyban rendezett esemé-
nyen négy csoportban 61 táncos kápráztatta 
el a  zsűrit. Az  eredmény sem maradt el, két 
aranyminősítéssel és két első hellyel tértek 
haza. Teljesítményükkel továbbjutottak az or-
szágos versenyre.A díjazott gyerekek egy csoportja tanáraikkal

Az iskola művészeti tagozatán tanuló gyerekek 
rendszeresen érnek el kiváló eredményeket 
a legkülönbözőbb megmérettetéseken

Gödi Körkép | 2015. 5. szám KÖZÉLET
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TAVASZÜNNEP

Florália
A Florália a római kori tavaszköszöntő felelevenítésére rendezett 
ünnepség volt április 18-án, Dunakeszin. A helyi tankerület is-
koláiból mintegy 25-25 diákból, 5-5 pedagógusból és szülőből 
álló delegáció vett részt.

„Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz/ A vén Duna karcsú gő-
zösökre gondol/ Tavasz van!” – József Attila sorai tökéletesen ille-
nek a Floráliához. Bár az időjárás nem kedvezett, azért az esőt meg 
tudták akadályozni az összegyűlt római kori istennők és preatorok, 
akik az iskolákból érkeztek. A Németh László Általános Iskolában 
Nagy Anna Zója ölthette magára Ceres, a búza és az anyai szeretet 
istennőjének szerepét, míg Illyricum praetora Ring Rómeó volt.

A jelenlévő istennők és praetorok nyitották meg a rendezvényt 
a  két konzullal, Eich László tankerületi igazgatóval és Dióssi 
Csabával, Dunakeszi polgármesterével.

A nap fénypontjaként a négy résztvevő település – Csomád, Du-
nakeszi, Fót, Göd – történetét négy iskola előadásában élhette át 
a  közönség. Az  intézmények diákjai pár perces előadásban de-
monstrálták településük kialakulását és a  helyi nevezetességeket. 
A Németh László Általános Iskolából a gyerekek lelkesen készültek.  

Öt percben adták elő városuk jelentőségét és fejlődését a 370-es évek-
től napjainkig, felvillantva egy-egy mérföldkőnek számító eseményt.

Ezzel a  nap korántsem ért véget. A  diákok a  helyszínen mini 
olimpián versenyezhettek, gladiátor-kiképzésen ókori harcokat is-
merkedtek, közösen tanulhattak meg egy korhű tánckoreográfiát – 
melyből május 16-án egy flashmob lesz látható Dunakeszin –, sár-
kányhajózni mehettek, kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki 
tehetségüket és egy múzeumlátogatás alkalmával megismerhették 
a település és a környék múltját.

Zárásképp ismét a  praetoroké és az  istennőké lett a  főszerep. 
Míg bevonuláskor sárkányhajóval érkeztek a  provinciák képvi-
selői, addig végszóra is vízre szálltak, hogy az  istennőktől átvett 
koszorúkat leúsztassák a Dunán.

Tóth-Antal Rebeka
(A fenti cikket az  I-Deáktól, a  Németh László Általános Iskola 
online újságától kaptuk. Köszönet érte!)

A dunakeszi Duna-partra igazi tavaszünnepet varázsoltak 
a virágkoszorús római istennők   Fotó| Vörös István

A Németh László Iskola diákjai Göd történetét mutatták be 
a színpadon – öt percben Fotó| Vörös István

www.telepulesellato.hu

A fürdő nyári nyitva tartása (május 1-jétől szeptember 30-ig): naponta 6-tól 20 óráig.
Pénztári órák: 7-től 19 óráig.

Gödieknek kedvezményes jegyárak!

Újra itt a strandszezon!
Egész évben vár a Gödi Termálstrandfürdő

KÖZÉLET
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NEMZETKÖZI BARÁTSÁGOK

Európai ifjúsági programok Gödön 
a Fiatalok a Vidékért Egyesület 
szervezésében

A tavalyi, jól sikerült franciaországi ifjúsági csereprogram szellemi-
ségét folytatva, idén nyáron ismét nemzetközi ifjúsági tábort szervez 
a Fiatalok a Vidékért Egyesület a gödi fiatalok számára.

Ezúttal nem mi utazunk, hanem 
egy 17 fős spanyol ifjúsági csopor-
tot látunk vendégül a Duna-part 
Nyaralóházakban. A  GymJam 
elnevezésű tíznapos program 
a  sport és az  egészséges életmód 
jegyében telik. A  nyelvgyakor-
lásnak is kiváló találkozó a fiata-
lok számára a tanév és a vizsgák 
után „lazító” táborozás is egyben. 
A  tábor helyszínéül tudatosan 
választottuk a Duna-part Nyara-
lóházakat, ezzel is hozzájárulva 
e gödi ifjúsági szálláshely sikeres 
működtetéséhez.

Az Erasmus+ Program támogatásával megvalósuló találkozó to-
vábbi kiemelt célja, hogy a magyar és spanyol fiatalok közösen olyan 
értékteremtő tevékenységet végezzenek, amelyből egy nagyobb kö-
zösség tagjai is részesülnek. Ennek jegyében egész napos lekvárfőzést 
tervezünk – helyben termett meggyből. Az  elkészült lekvárt Arany 
János szülőhelyén, Nagyszalontán a csellengő gyerekek összefogására 
irányuló misszió számára ajánljuk fel.

Kérjük a segítő szándékú embereket, hogy üres lekvárosüvegekkel, 
kristálycukorral és a kertben vagy az utcán álló fáról, a programban 
résztvevő fiatalok által leszedhető meggy felajánlásával támogassák 
törekvéseinket.

A csereprogram további érdekessége, hogy azt a  szintén az  Eras-
mus+ támogatásával tavaly egy egész évet önkéntesként Gödön töl-
tő Gabriel Fernándezzel készítettük elő, aki idén nyáron a  spanyol 
csoport felnőtt kísérőjeként újra Gödre látogat. A  megvalósításba 
bekapcsolódik jelenlegi EVS önkéntesünk is, Çağdaş Çıldır, aki szin-
tén egyéves önkéntes szolgálatra érkezett Törökországból a Búzaszem 
Iskolába. Az  idei nemzetközi ifjúsági program nem marad folytatás 
nélkül. E nyáron egy csehországi, jövőre pedig egy törökországi és egy 
spanyolországi utazást tervezünk.

Az ifjúsági csereprogramok részleteit, az előkészítés és megvalósítás 
folyamatát a  fve.hu/gymjam.html oldalon követhetik nyomon az ér-
deklődők. A levárkészítéshez szánt adományaikat a mokos.bela@fve.
hu címen ajánlhatják fel.

Az ifjúsági csereprogram és az Európai Önkéntes Szolgálat az Eras-
mus+ Program keretében valósul meg, az Európai Unió pénzügyi tá-
mogatásával.

(Az újságcikk tartalma kizárólag a Fiatalok a Vidékért Egyesület fe-
lelőssége, és az Európai Bizottság nem felelős az abban megjelent infor-
mációkért.)

M. B.

Helyreigazítás
Lapunk áprilisi számának 23. oldalán Áldás 
vagy átok? címmel cikket olvashattak a  gödi 
Kertbarátok Klubjának munkájáról. Az  inter-
jút adó Zombory László a megjelent szöveg két 
mondatának helyesbítését kérte tőlünk.

„Azonban Horn professzor szerint a növény-
védő szerek szervezetünkre gyakorolt káros 
hatása nem nagyobb a  közönséges konyhasóé-
nál” mondat helyesen: „Azonban Horn profesz-
szor szerint a növényvédő szerek nagy részének 
szervezetünkre gyakorolt káros hatása nem na-
gyobb a közönséges konyhasóénál.”

„Húszan-harmincan vagyunk egy-egy klub-
napon, de például a kertbarátok bálján összejö-
vünk százan is” mondat helyesen: „Húszan-har-
mincan vagyunk egy-egy klubnapon, de például 
a kertbarátok bálján összejövünk félszázan is.”

a Gödi Körkép szerkesztősége

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Kertbarátok bálja
Aki a virágot szereti… Az a jó ember pedig, aki 
a virág mellett a finom ételeket és a táncparkett-
re csábító zeneszót is szereti, bizonyára ott volt 
április közepén a gödi kertbarátok bálján.

A József Attila Művelődési Ház nagytermében 
kilencven főre terítettek, s úgy tűnt, a vacsora 
szetteket nemigen kellett „visszaszedni”. A bál 
hivatalos megnyitását követően Klára asszony, 
a korábbi klubelnök, Antal György Bálint fele-
sége emelkedett szólásra, és betegeskedő fér-
je nevében megköszönte a  klubtagok eddigi 
munkáját, támogatását.

A vacsoraasztalok mellett a  gödi és a  ven-
dégül hívott fóti kertbarátok kedvükre anek-
dotáztak, beszélgettek, miközben az  alkal-
mi zenekar igyekezett emelni a  hangulatot. 
Hamarosan táncra is perdültek a  fiatalabb és 
az idősebb kertbarátok egyaránt.

A klub vezetőségében nemrégiben változás tör-
tént: március 30-án Zombory Lászlót választották 
meg a gödi Kertbarátok Klubjának elnökévé, ami-
hez szívből gratulálunk.

(w)

A bál jó alkalom volt a találkozásra, az önfeledt közös 
éneklésre és a táncra 

Újra itt a strandszezon!
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E szívet melengető, minden évben meg-
rendezendő programon a klub tagjain 
kívül megjelent dr. Pintér György al-
polgármester és Lenkei György, a Szo-
ciális Bizottság elnöke, de ott voltak 
a testvérklubok képviselői is.

A fogyatékkal élő meghívottak nagy 
élvezettel beszélgettek vendéglátóik-
kal, s amikor megszólalt a zene, jóked-
vűen táncoltak, mulattak, – egy szó, 
mint száz, igen jól érezték magukat. 
A  késő délután közösen elfogyasztott 

finom falatok után ki könnyezve, ki 
nevetve intett búcsút, alig várva a kö-
vetkező találkozást.

A sikeres programot követően 
Stamler Ferenctől, a klub gödi születé-
sű elnökhelyettesétől megtudtuk, hogy 
a  Mozgáskorlátozottakat Pártolók 
Klubja 2007-ben alakult, méghozzá 
azzal a céllal, hogy a más közösségek-
ben helyüket nehezen találó, jórészt 
idős emberek itt barátokra, sorstársak-
ra, közös élményekre leljenek. Min-
den hónap második hétfőjén tartják 
klubdélutánjaikat, ahol bográcsoznak, 
beszélgetnek, viccelődnek, megoszt-
ják egymással emlékeiket. Egy-egy 
alkalommal harmincnál is többen ösz-
szejönnek, javarészt gödiek, de közel 
tucatnyian Dunakesziről is rendre át-
ruccannak, s hozzák magukkal párju-
kat, barátaikat.

A klubdélutánok mellett szervez-
nek egyéb programokat is. Rendszeres 
résztvevői Gödön az őszi szüreti felvo-
nulásnak, október elején pedig eszten-
dők óta hobbikiállítással jelentkeznek, 
melyen kézimunkáikat, gobelinjeiket, 
könyv-, bélyeg- avagy éppenséggel 
szalvétagyűjteményeiket tárják az  ér-
deklődők elé. Idén nyárra például egri 
és szegedi kirándulást terveznek.

W. B.

Várjuk szeretettel
a Duna-part Nyaralóházakban!

Vendégeinknek rendezvényhelyszínt
és olcsó szállást biztosítunk teljes ellátással

Táborok, osztálykirándulások, 
kerékpártúrák, vízitúrák, csapatépítő 
tréningek, családi napok, koncertek, 

esküvők, céges rendezvények, sport- és 
szabadidős rendezvények, konferenciák, 

fesztiválok ideális helyszíne.

Egyesületek, csoportok, baráti 
társaságok programjai számára kedvező 

lehetőségeket kínálunk. 

2132 Göd, Jósika utca 14.
További információk: www.nyaralohazak.hu , 06-20-236-0223

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Közösségi program a TOPhÁZ lakóinak
Április 25-én, szombat délután a  József Attila Művelődési Házban rendez-
te meg a  Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubja vidám délutánját, amelyen 
a TOPhÁZ Speciális Otthon lakóit látta vendégül.

Stamler Ferenc elnökhelyettes, dr. Pintér György alpolgármester, Lukács Józsefné klubelnök 
és Lenkei György szociális bizottsági elnök a rendezvényen

Nyári táborok számára is helyszínt biztosítunk.
Várjuk a táborszervezők jelentkezését!
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SZENNYVÍZKEZELÉS

Lezárult a neveleki szennyvízvita – 
májusban dönteni kell
A Neveleki Szomszédok Egyesület által kezdeményezett szenny-
vízkezelésről szóló vitasorozat utolsó, április 11-i megbeszélésén 
a  csatornázással kapcsolatos kérdéseket vitattuk meg és össze-
geztük az eddigi információkat. Ennek alapján Neveleknek két 
lehetősége van: a csatornahálózat kiépítése vagy egyedi szenny-
víztisztító kislétesítmények telepítése. Mindkettőhöz szükséges 
a lakosság kétharmad részének támogatása.

Bár a kislétesítmények környezetvédelmi szempontból minden 
előírásnak megfelelnek, az üzemeltetésükhöz társulnak lakossá-
gi feladatok, míg a csatornahálózat kiépítésénél nem. Az üzemel-
tetési költségek az egyedi rendszer esetén alacsonyabbak. A beru-
házási költség nem tér el jelentősen a két esetben, ingatlanonként 
1,1 M, illetve 1 M Ft, ezért a megvalósításhoz mindenképp pályá-
zati támogatás szükséges.

Sajnos az üres telkek nagy aránya és a bejelentett lakosok ala-
csony száma miatt a hamarosan nyíló Széchenyi 2020 pályázat-
ban Nevelek csatornázására nem teljesítjük a pályázati feltétele-
ket. Idővel várhatóan nőni fog a beépítettség és a lakosok száma 
is, így ettől függően 5-10 éven belül a csatornázás is megvalósít-
ható lesz. Ezzel szemben a kislétesítmények telepítése már ebben 
a pályázatban is támogatható, és így akár 2-3 éven belül kivite-
lezhető.

Ha most, májusban a  csatornázás mellett döntünk, még lesz 
lehetőségünk csatlakozni a Dunakeszi Térségi Víziközmű Társu-
lathoz, és elkezdhetjük az előtakarékoskodást. Ha késlekedünk, 
a társulatalapítást is a nulláról kell kezdeni, amivel további éveket 
veszítünk, illetve várhatóan megnöveljük a költségeket. Ha a tu-
lajdonosok kétharmada most támogatja az  egyedi megoldást, 
még lesz lehetőségünk az  akár 95%-os támogatási arányú Szé-
chenyi 2020 pályázathoz csatlakozni. Ha késlekedünk, új pályá-
zati kiírásra kell várnunk.

Májusban minden ingatlantulajdonost felkeres egy önkéntes 
a  döntéshez szükséges nyilatkozattal, melyet legkésőbb május 
31-ig kell visszajuttatni. Tegyük lehetővé, hogy elindulhassunk 
a fejlődés útján!

További információk az Ady Klub könyvtárában, az önkénte-
seknél, illetve a www.nevelekiszomszedok.hu oldalon.

Környezetbarát gyereknap – Alkossunk közösen fenntartható várost!
Szeretettel várunk mindenkit május 31-én, vasárnap 9-től 12 óráig az Ady Klubban egy modern, környezetbarát gyermeknapi 
családi programra az Európai Fenntarthatósági Hét jegyében!
A kicsiknek játékokkal és vetélkedőkkel, illetve az újrahasznosítást is bemutató kézműves programokkal készülünk. Az idén ősz-
szel ismét megrendezendő Európai Mobilitási Hét kapcsán pedig csoportos alkotásra invitálunk minden érdeklődőt, családokat, 

baráti társaságokat. Készítsünk együtt olyan alkotásokat, amelyek a jövő környezetbarát 
közlekedését ábrázolják, ahol a  felesleges egyéni autóhasználatot gyaloglással, kerék-

pározással, tömegközlekedéssel vagy ezek kombinációjával váltjuk ki! Az alkotáso-
kat benevezzük az országosan meghirdetett kreatív pályázatra. Lehet csatlakozni 

a Neveleki Szomszédok Egyesület csoportos alkotásaihoz, de szívesen nyújtunk 
segítséget egyéni munkák, családi vagy más csoportos alkotásokhoz is.

A kellő mennyiségű eszköz biztosítása érdekében az előzetes jelentkezéseket má-
jus 26-ig várjuk a mobilitas@nevelekiszomszedok.hu e-mail címen.

További információ:
emh.nevelek.hu

NEVELEK HÍREI

Húsvéti tojáskeresés
Húsvét vasárnapján immár második alkalommal szervezett to-
jáskeresést a Neveleki Szomszédok Egyesület. A hideg idő miatt 
ezúttal az Ady Klub kertjében rejtettük el a hímes tojásokat, és 
az épületben rendeztük be az öt állomásból álló pályát – ügyes-
ségi feladatokkal és rejtvényekkel. 15 család összesen 27 gyer-
mekkel teljesítette a játékos feladatokat, és kapott jutalmul hímes 
tojást. Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek, hogy ilyen 
szép délelőttöt tölthettünk együtt!

A jövő közlekedése
Kreatív pályázat családoknak és gyerekeknek
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi Minisz-
térium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyéni, családi 
és csoportos kreatív pályázatot hirdet. Az alkotások az idei Eu-
rópai Mobilitási Hét témájához kapcsolódva a közlekedési mó-
dok helyes megválasztásának üzenetét közvetítik majd.

Pályázni három kategóriában (rajz, fotó, szabadon választott 
technika) és hét csoportban (óvodás, alsó és felső tagozatos ál-
talános iskolás, 14-18 éves, fiatal felnőtt, családi és csoportos 
alkotások) lehet. A környezetbarát eszközök és anyagok felhasz-
nálásával készült művek az elbírálásnál előnyben részesülnek.

A pályázatok beküldhetők postai úton a  következő címre: 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Európai Mobilitási Hét” 
pályázat (1440 Budapest, Pf. 1), vagy elektronikus formában 
az emhfotopalyazat@nfm.gov.hu e-mail címre. 

Beküldési határidő: 2015. június 30.
A legjobban sikerült művek alkotóit kerékpárral, rollerrel ju-

talmazzák.
A pályázati kiírás teljes szövege megtekinthető a  következő 

weboldalon: http://emh.kormany.hu
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A hulladékok gyűjtésének és leadásának módja
Gödön a háztartásban keletkező valamennyi hulladéktípus leadására mód-
juk van az ingatlantulajdonosoknak. 

•  Kommunális hulladék: Elszállítása hetente történik az adott körzetre ér-
vényes hulladékszállítási napon.

•  Szelektív hulladék: A Hulladékgazdálkodási Kft.-nél beszerezhető sárga 
zsákokba (vagy külön matricával ellátott szelektív hulladéktároló edény-
be) gyűjtött   szelektív hulladékot minden páratlan héten szállítják el, 
az  adott körzetre érvényes szállítási napon. A  szelektív gyűjtőedényekbe, 
illetve a  sárga zsákokba kizárólag papír-, fém- és műanyag hulladék ke-
rülhet. A műanyag poharakat, ételszállító dobozokat tisztára kell öblíteni. 
A műanyag palackokat laposra taposva kell a zsákba helyezni. A Hulladék-
gazdálkodási Kft. dolgozói annyi cserezsákot hagynak a helyszínen, ameny-
nyit elszállítottak az ingatlan elől.

•  Üveghulladék: A  vissza nem váltható  üvegeket  a város több pontján is 
megtalálható üveggyűjtő konténerekbe helyezhetik el a lakosok.

  E helyszínek a következők: • A Településellátó Szervezet telephelye (Duna 
út 5.) • Alsógöd, CBA élelmiszerbolt (Pesti út és Jávorka utca sarok) • CBA 
Príma élelmiszerbolt, Pesti út • Gödi Ámbitus Kft. / SPAR áruház (Pesti út 
174.) • Oázis lakópark (Kerekerdő és Németh László utca sarok) • Nevelek 
(Csíz és Pacsirta utca sarok)

•  Veszélyes hulladék: Veszélyes hulladékok, vegyszerek, festékek leadására 
minden év őszén van lehetőség a TESZ udvarán (2132 Göd, Duna út 5.)

•  Elektronikai hulladék és használt savas akkumulátor: Munkaidőben 
egész évben leadható a TESZ udvarán. (2132 Göd, Duna út 5., bejárat a Kis-
faludy utca felől)

•  Építési törmelék: Leadható a TESZ udvarán, térítés ellenében.
  (1 sittes zsák kezelési díja 450 Ft. A zsák súlya legfeljebb 30 kg lehet.)
•  Használt gumiabroncs: Leadható a TESZ udvarán, térítés ellenében.
  (Személygépkocsi-abroncs: 300 Ft/db; tehergépkocsi-abroncs: 1200 Ft/db; 

kerékpárgumi 100 Ft/db)
•  Használt galvánelem: A  használt elem gyűjtésére a  közintézményekben 

(iskolák, óvodák, polgármesteri hivatal, TESZ, Ady Klub) elhelyezett gyűj-
tőedényekben van mód.

•  Használt háztartási zsiradék, sütőolaj: Leadható a  két gödi általános 
iskola konyháján, munkanapokon 6 és 15 óra között.

•  Lomtalanítás: Ingatlanonként évente egy alkalommal térítésmentesen ve-
hető igénybe, házhoz menő rendszerben. A hulladék mennyisége legfeljebb 
3 m3 lehet. Az igények bejelentése július 1-jétől lehetséges. A beérkezett igé-
nyek alapján szeptember 1-jétől folyamatosan végzik a lomtalanítást.

•  Zöldhulladék: Térítés ellenében leadható a Nemeskéri útról megközelíthe-
tő zöldhulladék-lerakóban szerdai és szombati napokon, 8 és 17 óra között. 

 A térítési díj a helyszínen fizetendő. 
 1 db 110 literes zsák díja: 200 Ft. Nem zsákolható hulladék díja: 4 000 Ft/m3

A zsákos zöldhulladék háztól történő elszállítására március 18. és november 
30. között van lehetőség. 
A háztól elszállított zöldhulladék térítési díja: 300 Ft/110 literes zsák. A szál-
lítást előre igényelni  kell a (27) 530-611-es telefonszámon. 
Fizetni személyesen lehet a szállítást végző tehergépjármű-vezetőjénél, illetve 
előzetesen a  Hulladékgazdálkodási Kft. ügyfélszolgálatán (2132 Göd, Duna 
út 5., Kisfaludy utca felőli épület ), a következő időpontokban: hétfőn 7-től 15 
óráig, pénteken 7-től 12 óráig.
A zöldhulladék a  háznál is komposztálható, illetve ősszel, lombhulláskor 
anyagi lehetőségei függvényében az önkormányzat kéthetes ingyenes beszál-
lítási lehetőséget nyújt a zöldhulladék-telepre a város lakóinak.

További információ: www.godihulladek.hu

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Módosult a szilárdhulladék-
ártalmatlanítási 
közszolgáltatásról szóló 
rendelet 
A módosításra az  országos szabályozás helyi 
rendeletbe foglalása miatt volt szükség. Vala-
mennyi ingatlantulajdonost érintő, fontos vál-
tozás, hogy ombudsmani állásfoglalás alapján 
egyértelművé vált: a közszolgáltató és az ingat-
lantulajdonos közötti jogviszony az  ingatlan 
tulajdonszerzésével jön létre, függetlenül attól, 
hogy a tulajdonos kötött-e a közszolgáltatóval 
a hulladék elszállítására vonatkozó szerződést, 
vagy sem.
A hulladékgazdálkodás kötelező közszolgálta-
tás, ezért az  ingatlantulajdonosok nem dönt-
hetnek arról, hogy igénybe kívánják-e venni, 
vagy sem. Ezt a  szolgáltatást az Önkormány-
zatnak mindenképpen működtetnie kell, így 
annak díját minden ingatlantulajdonos köteles 
megfizetni. 

Fontosabb tudnivalók:
•  Ha valaki huzamosabb időn át nem lakja 

az  ingatlant, akkor kérheti a hulladékszállí-
tás szüneteltetését, és így a szemétdíj helyett 
csak a rendelkezésre állási díjat kell megfizet-
nie.

•  Az  ingatlantulajdonosok 2015. július 1-je 
után bármikor igényelhetnek a meglévő 120 
literes vagy annál nagyobb szeméttároló 
edénynél kisebb gyűjtőtartályt.

•  Az  üdülőtulajdonosok által kötelezően fize-
tendő éves szemétszállítási díj a mindenkori 
éves alapdíj és az  űrtartalomnak megfelelő 
éves ürítési díj 4 hónapra eső része.

•  A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási dí-
jat a  szolgáltató negyedévente számlázza ki 
az ingatlantulajdonosoknak.

•  A  keletkezett többlethulladékot a  gödi gaz-
daboltokban kapható és a gyűjtőedény mel-
lé kihelyezett egyedi zsákokban szállítja el 
a Hulladékgazdálkodási Kft.

Kérjük, határidőre fizessék be 
a szemétszállítási díjat!
A kintlévőségek csökkenő tendenciát mutat-
nak, mióta a 2012. évi hulladéktörvény a NAV 
hatáskörébe rendelte az elmaradások behajtá-
sát. Ezúton is kérjük az  ingatlantulajdonoso-
kat, hogy minden esetben határidőre fizessék 
be a  számláikat, elkerülve ezzel a  késedelmi 
kamattal járó pluszköltségeket és a  NAV-be-
hajtás kellemetlenségeit. 

Göd Város Önkormányzata
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Joggal érez az  ember felháborodást, 
amikor a város félreesőbb részein vagy 
a külterületeken járva halmokban álló 
szemétre bukkan. Az  önkormányzat 
az  eddigieknél hathatósabban kíván 
fellépni a  szemetelőkkel szemben, 
hiszen az  illegálisan elhelyezett hul-
ladéklerakatok felszámolása éven-
te tetemes kiadást jelent a  városnak. 
Közismert, hogy az M2 gyorsforgalmi 
út lehajtójánál gyakran állnak meg 
„átutazók”, akik sietve megszabadul-
nak rakományuktól, majd gyorsan to-
vábbhajtanak. Legutóbb fotó is készült 

egy ilyen autóról, a  rendszám alapján 
tulajdonosát megkeresik. Sokakban 
keltett megütközést az is, amikor szin-
tén a  közelmúltban körülbelül 8 m3 
építési törmeléket öntött le valaki a Pó-
lus Szálló mellett elhaladó kerékpárút 
Öregfutó utca felőli kereszteződésé-
ben. Milyen ember lehet az, akinek 
ennyire nem számít a lakókörnyezete, 
sem az ott élők? 

Az önkormányzat átfogó intézke-
dést tervez az  illegális hulladéklerakás 
megakadályozására. Akciócsoport ala-
kul, amelyben a  közterület-felügyelet 

mellett a  polgárőrség és a  rendőrség 
is szerepet kap. Rendszeressé válnak 
a  nappali és az  éjszakai ellenőrzések 
a  külterületeken is, és komoly előre-
lépés várható egy térfigyelő kamera-
rendszer kiépítésétől. Vállalkozók és 
helyi ingatlantulajdonosok is jelezték 
az  önkormányzatnak, hogy segítenek 
a tervek megvalósításában. Széles körű 
összefogásra van szükség ahhoz, hogy 
megőrizzük közterületeink rendjét, és 
ne hagyjuk elszennyezni természetes 
környezetünket. 

K. B.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Tűzeset Felsőgödön
A kerti hulladék nem kellő gondossággal végzett égetése 
miatt a közelmúltban Felsőgödön tűzesethez kellett riasz-
tani a tűzoltókat. A Vasúti fasor és a Terv utca találkozá-
sánál keletkezett tűzről így számolt be lapunknak Kovács 
Gergely, a Közterület-felügyelet vezetője:

– Szolgálatunk teljesítése közben észleltük, hogy a  Vasúti 
fasoron lángra kapott a  bozótos. Egy ott lakó igyekezett 
a tüzet eloltani, de nem sikerült megfékeznie a felcsapó lán-
gokat, így biztosítottuk a helyszínt, és a tűzoltóság segítségét 
kellett kérnünk. A tűzoltók hamar kiérkeztek, és sikeresen 
eloltották a tüzet. A helyszíni szemlénk során valószínűsí-
tettük, hogy avarégetésről volt szó, melyet a lakó nem elég 
körültekintően végzett. Túl közel volt a kupac a száraz bo-
zótoshoz, így az hamar lángra kapott, és a tűz a vasúti töl-
tés felé kezdett terjedni. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, 
hogy a  hasonló tűzesetek megelőzése érdekében mindig 
megfelelő helyet kell választani az égetéshez. A tüzet soha 
ne hagyjuk magára, és nagyon fontos az  is, hogy legyen 
a  közelben megfelelő mennyiségű oltóvíz – hangsúlyozta 
Kovács Gergely.

KÖZTERÜLETEK 

Szigorú fellépés az illegális hulladéklerakás ellen

A kerékpárút mellett leöntött építési törmelék elszomorító látványt 
nyújt...

A száraz bozótos könnyen lángra kapott, de sikerült eloltani a tüzet

... ahogyan az M2-es út lehajtója közelében felhalmozott illegális 
szemét is

Figyelem!
A május 1-je és augusztus 31. közé eső időszakban a kerti hul-
ladék égetését tiltja a helyi önkormányzati rendelet. A grillezés 
és a tűzön történő kerti sütés-főzés a nyári időszakban is meg-
engedett, de a tűz állandó felügyelete elengedhetetlen. 

A Közterület-felügyelet elérhetőségei:
e-mail: kozteruletf@god.hu; 
telefon: (06 20) 476-1138.
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VÁROSKÉP

Értelmetlen rongálások
Vajon kinek és miért okozhat örömet, ha KRESZ-táblákat dönt ki a helyükből, 
padokat tör össze, köztéri szemeteseket borogat ki, vagy játszóterek keríté-
sét teszi tönkre? Legutóbb ismeretlenek nemrég telepített fiatal facsemetéket 
törtek derékba, és két buszvárót firkáltak össze a városban. A tavaly nyáron 
szépen kifestett, rendbe hozott felsőgödi vasúti aluljáró falain is újra feliratok 
éktelenkednek, lehangoló látványt nyújtva. Sajnos évente több alkalommal is 
be kell számolnunk a  mostanihoz hasonló esetekről. Ám hiába adunk hírt 
a pusztításokról, a rongálók kilétére általában nem derül fény, és ha kedvük 
tartja, nyugodtan folytathatják városunk, lakókörnyezetünk elcsúfítását. 

A buszvárókat az utasok kényelme és az egységes, barátságos városkép ki-
alakítása érdekében az önkormányzat készíttette – közpénzekből, s a facseme-
ték telepítésére is a városlakók által befizetett adóforintokból biztosított fede-
zetet. Ahogyan a most keletkezett károkat is közpénzekből kell majd rendbe 
hozatnia. 

Nincs más megoldás, egyedül a közösség összefogása segíthet megállítani 
a rongálásokat. Ha valaki szemtanúja egy-egy hasonló esetnek, ne gondolja, 
hogy neki ehhez semmi köze, hanem mielőbb hívja a Közterület-felügyelet – 
(06 20) 476-1138 – vagy a gödi rendőrjárőr – (06 20) 943-7676 – telefonszámát. 
Hiszen a városunk mindannyiunké.

K. B. 

KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS

Kábelégetőket értek tetten
A Göd Városi Polgárőrség május 5-én az esti órák-
ban kábelégetésen ért két fóti illetőségű személyt. 
A  város alkalmazásában álló mezőőr és egy pol-
gárőr este háromnegyed tíz felé észlelték, hogy sűrű 
füst gomolyog Göd külterületén, Fót irányából. 
Értesítették a szolgálatban lévő polgárőr járőröket, 
és a helyszínre hajtottak, ahol két személy hét ku-
pacba halmozott kábeleket égetett. A  polgárőrök 
telefonon értesítették a rendőrjárőrt, és a rendőrség 
megérkezéséig nem engedték távozni a  két égetőt, 
illetve biztosították a helyszínt. A rendőrség a kábe-
leket lefoglalta és a  Dunakeszi Rendőrkapitányság 
telephelyére szállította, a  két személy ellen pedig 
bűncselekmény alapos gyanúja miatt eljárást kez-
deményez.

Az eset hátteréről Szeri Mihálytól, a polgárőrség 
vezetőjétől érdeklődtünk, aki elmondta: a polgárőr-
ség kiemelt feladatának tekinti a kábelégetők elleni 
fellépést. A mostanihoz hasonló esetek során az el-
követők leggyakrabban elektronikai hulladéknak 
számító elektromos berendezésekből szedik ki a ve-
zetékeket, és ezekről égetik le a műanyag borítást, 
mert a  MÉH-telepek csak burkolatuktól megfosz-
tott állapotban veszik át a kábeleket. Az égetés során 
nagy mennyiségben kerülnek a  levegőbe egészség-
károsító anyagok, ráadásul az 5-6 méterre felcsapó 
lángok gyakran tűzveszélyt is jelentenek a külterü-
leti, erdős részeken. 

A mezőőr és a polgárőrök mostani közös akcióját 
hosszabb megfigyelési és előkészítési időszak előz-
te meg. A  polgárőröknek már körülbelül egy hete 
tudomásuk volt arról, hogy az adott helyszínre ká-
belégetők járnak azokon az estéken, amikor megfe-
lelőek az időjárási és a természetes éjszakai fényvi-
szonyok.  

Koditek Bernadett

A kábelégetetők nagy területen raknak óriási tüzeket 
– a lángok sokszor az 5-6 méter magas fák ágait 
perzselik. (A felvétel a mostani akció helyszínén 
készült a tettenérést követő napon)

A rongálások megfékezése mindannyiunk közös ügye 

A fiatal facsemete néhány év alatt megnőve dísze lehetett volna az utcának 

A Göd Városi Polgárőrség várja tagjai sorába 
a közbiztonság szolgálatáért tenni vágyókat, és 
szívesen fogad támogatásokat is. Elérhetőségek: 
(06 30) 676-8955, godipolgarorseg@gmail.com
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Ez persze még nem lenne baj, – az  új, 
„behurcolt” fajokra általában csak 
akkor szoktunk rossz szemmel tekin-

teni, ha azok kárt okoznak, és megállíthatat-
lanul, más élőlényeket kiszorítva kezdenek 
terjeszkedni. Nos, éppen ez történik most 
egy lepkefajjal, amely a  bukszust károsítja. 
A lepkét úgy hívják, hogy selyemfényű pusz-
pángmoly, és 2006-ban jelent meg először 
Európában. Magyarországra 2011-ben jutott 
el (elsőnek Sopron környékéről jelezték fel-
tűnését), de tavaly már az ország egymástól 
legtávolabb eső pontjairól érkeztek jelenté-
sek róla. Például Gödről is.

Ránézésre nem tűnik „veszélyes” rovar-
nak – olyan, mint egy nagyobbacska moly 
–, ám ahol megjelenik, ott pillanatok alatt 
elszaporodik, és a  tönkretett, tarra rágott 
bukszusbokrok bizony már mindenkinek 
feltűnnek.

A selyemfényű puszpángmoly eredeti ha-
zája Ázsia, s valószínűleg fertőzött bukszus-
tövekkel került Európába, ahol a  terjedését 
nagyban elősegítette a  dísznövény-kereske-
delem. A  lepke gyakorlatilag csak bukszus-
levelekkel táplálkozik, – azonban őt magát 
mifelénk nemigen fogyasztja semmi, bár 
hallottunk olyan híreket, hogy rovarevő 
madaraink kezdenek rászokni arra, hogy 
a  puszpángmoly hernyójával táplálkozza-
nak. 

E  lepkefaj robbanásszerű terjedése azzal 
is összefüggésben állhat, hogy gyorsan fejlő-
dik: a mi éghajlatunkon három, őshazájában 
öt generációja is kifejlődik évente. A  legna-
gyobb kárt a zöld színű, oldalt barnásfekete, 
hosszanti sávokkal mintázott hernyói okoz-
zák. Az áttelelő hernyók aprók, mindössze 4 

milliméteresek, és a növény leveleit összeso-
dorva, azokat szövedékükkel átfonva vésze-
lik át a hideget. Március végén, április elején 
aktivizálódnak, amikor a  hőmérséklet már 
elég meleg. 15 Celsius-fokon a  lárvaállapo-
tuk három hónapnál is tovább eltarthat, de 
ahogyan melegedik az idő, ez egyre csökken, 
s 25-30 °C között már mindössze három hét 
a  lárvaállapot. Melyet követően a rovar egy 
hetet bábállapotban tölt, majd kikel a  40-
45 milliméteres, selymesen fehér színű, sö-
tét sávval díszített szárnyú lepke. (Az első 
szárny sávján egy jellegzetes fehér, félhold 
alakú rajzolat figyelhető meg.) A  kifejlett 
lepkék 8-9 napig élnek, miközben lerakják 
petéiket, amelyekből három nap múlva ki-
kelnek a lárvák – és kezdődik az egész ciklus 
elölről...

Ha időnként nem figyeljük meg köze-
lebbről bukszusaink leveleit, akkor már csu-
pán a hernyók által végzett pusztítás láttán 
vesszük észre, hogy a bokraink fertőzöttek. 
A  fiatal lárvák először csak a  levél fonákját 
rágják, és utána térnek át a  tarrágásra, mi-
közben pedig laza, pókhálószerű szövedéket 
szőnek a hajtások vége köré. A fertőzés kez-
deti jelei nem igazán feltűnőek, de később, 
amikor látjuk, hogy bukszusunk sárgul, el-
veszti a leveleit, már hiába kapunk észbe...

Érdemes tehát néhány naponta alaposab-
ban is átvizsgálni bokrainkat. Az elsődleges 
védekezés, ha elpusztítjuk a  lárvákat, peté-
ket: a  fertőzött ágakat vágjuk le és égessük 
el. Ha már nagyon nagy a károkozás, akkor 
sem kell kétségbe esnünk: a tarra rágott bok-
rot vissza kell vágni, és figyelni az újrahajtá-
sát, amire jó az esély, mivel a bukszusoknak 
jó a megújuló-képességük.

A  növényeinket időnként vizsgáljuk át: 
a  hernyók este aktívabbak, éjjel esznek – 
ilyenkor könnyebb őket észrevenni. A  bá-
bokat a  hajtás felső harmadán, a  leveles és 
a levél nélküli rész határán lehet megtalálni. 
Permetezéssel is próbálkozhatunk: a  véde-
kezést érdemes még hernyóállapotuk idején 
megtenni, így a későbbi tarrágást is megelőz-
hetjük. Ne felejtsük el, hogy a fiatal hernyók 
a  levelek oltalmában, azok fonákján táplál-
koznak, így nehezen érik el az olyan szerek, 
amelyek például a kitin szintézisét gátolják. 
Ráadásul ezek az  anyagok az  idősebb pél-
dányok ellen már nem hatásosak. Arra is 
figyeljünk, hogy ne pusztítsunk el minden 
rovart, csak azt, amelyik a puszpángot eszi. 

A  leginkább ajánlható szerek a  Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Erdőművelési 
és Erdővédelmi Intézete szerint a  neoniko-
tinoidok, mint például a  Mospilan 20 SG 
vagy az Actara 25 WG. A szakemberek arra 
is felhívják a  figyelmet, hogy bár a  selyem-
fényű puszpángmoly inváziós elterjedése és 
az általa okozott kár, a tarrágás rémisztő le-
het, ám nincs olyan növény, aminek ne lenne 
valamilyen károsítója, ami ellen védekezni 
kell. Ráadásul a  természet ezen „szabálya” 
magára a puszpángmolyra is igaz: egyre több 
parazitát találnak a bábokban, és a hazai ma-
darak is egyre gyakrabban veszik fel étrend-
jükbe a hernyókat.

A  természet tehát egyensúlyra törekszik: 
amint elszaporodik egy-egy kártevő, „akció-
ba lépnek” annak ellenségei is. Azt azonban 
ne feledjük, hogy amikor az ember borítja fel 
a kényes biológiai egyensúlyt (például azzal, 
hogy betelepíti a nem őshonos bukszust), ak-
kor azt már igen nehéz a helyére billenteni...

Pásztor Balázs

NÖVÉNYVÉDELEM

Sárguló örökzöldek – bukszusevő hernyók
Kevesen tudják, de egyik kedvelt örökzöldünk, a bukszus – más néven pusz-
páng – nem őshonos nálunk. Előszeretettel telepítjük sövénynek vagy dísznö-
vénynek, például temetőkbe, de nem igazán gondolunk arra, hogy alapvetően 
nem tartozik a hazai élővilágba. 

A fertőzés jele, ha bukszusunk sárgul, s kezdi elveszíteni a leveleit

A puszpángmoly laza, pókhálószerű 
szövedéket sző a hajtások köré

Gödi Körkép | 2015. 5. szám KÖRNYEZET
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A  Dunai Szigetek blog által szerve-
zett pályázat eredményét április 
végén tették közzé, és a harmadik 

helyet egy gödi vonatkozású képpel csíp-
te el Kurdi Imre, aki gyakran fényképezi 
a  gödi Duna-partot: fotói lapunkban is 
többször is megjelentek már.

 A  Dunai Szigetek blogot Szávoszt-Vass 
Dániel vezeti, akinek írásaival a Gödi Kör-
képben és a  Gödi Almanachban is talál-
kozhattak az olvasók. A mostani a harma-
dik fotóverseny: az elsőn, 2013-ban a dunai 
szigetekről készült képek versenyeztek, 
tavaly pedig a  dunai hidak kerültek a  pá-
lyázat középpontjába. Idén a  Dunai fák 
című pályázatra 128 fotó érkezett, 54 fotós 
küldte be képeit. „Már az első pályázaton is 
bebizonyosodott, hogy sokkal jobb, ha vala-
ki egyetlen jól megválasztott képet küld be, 
mert több fotó esetén a  leadott szavazatok 
is megoszlanak. Ez  történt most is a  har-
madik helyezettel, aki simán lehetett volna 

második is, ugyanis a rá leadott szavazatok 
szépen eloszlottak a  beküldött három képe 
között.”

Azok szavazhattak, akik maguk is küld-
tek be fotót – így a fotós szemmel is nagy-
ra értékelt képek lettek a  győztesek, bár 
természetesen volt közönségszavazás is. 
Szavazategyenlőség esetén a  közönségtől 
kapott pontok döntöttek. Például éppen 
a harmadik hely esetében volt ennek szere-
pe: Kézdy András zebegényi képe és Kurdi 
Imre gödi fotója holtversenyben végzett 
a  harmadik helyen. Végül az  Őszi színek 
a  Gödi-sziget kezdeténél lett a  harmadik, 
mivel ez a kép volt a népszerűbb a közön-
ség szavazatai alapján.

A második helyezett egy olyan fotó lett, 
amely az Index.hu-n is megjelent. Szokolics 
György Reinkarnáció című fotójával hívta 
fel a figyelmet a Dunai szigetek blog fotó-

pályázatára a  hírportál. Ez  a kép a  Rezé-
ti-Duna partján készült Gemencen. Az első 
helyezett fotó viszont ismét a térségünkhöz 
kötődik, bár a Szentendrei-sziget „túlolda-
lán” készült. A szigetkerülő vízi túrázók jól 
ismerhetik az Egyfás-szigetet: Rákos Péter 
Tél című képe ezt ábrázolja, havas-deres 
állapotában.

A közönségdíjas Huszárné Wieder 
Katalin Táti delfinek című fotója lett.

A nyerteseknek mi is gratulálunk!
Pásztor Balázs

Kérdések Szávoszt-Vass Dánielhez 
– Melyek az idei verseny tanulságai? Fog változni valami a következő kiírásnál?
– A legfontosabb tanulság az, hogy olvassuk el a pályázati kiírást, kellemetlen helyzete-
ket lehet vele megelőzni. A második tanulság is ehhez kapcsolódik: célszerű a pályázat 
tematikájába illő képet beküldeni. A harmadik tanulság: érdemes nevezni, mert csak 
a képet beküldők szavazhatnak a nyertesre. Nálunk nem a legtöbb ismerőssel rendel-
kezők nyernek...

– A pályázatnak köszönhetően megnőtt a blog látogatottsága?
– A blogé kevésbé, inkább a Facebook-közösségünk növekedett, közel 120 fővel.

– Mi lesz a Dunai szigetek blog következő „dobása”? 
– Idén is szavazhatunk az Év Szigetére. Itt a három jelöltből egyet jómagam szoktam 
nevezni, és ezt már „borítékoltam” is. A többit majd eldöntik az olvasók. Tavaly a Gö-
di-szigetre is lehetett voksolni, de végül az esztergomi Helembai-sziget nyerte a szava-
zást. A nyár közeledtével nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ha a parton járunk, vi-
gyük haza mindazt, amit levittünk, sőt szedjük össze más szemetét is! Legyen minden 
évszakban tiszta és rendezett a gödi Duna-part!

TERMÉSZETFOTÓZÁS

Gödi fák az élmezőnyben
A Duna hálás fotótéma. Éppen ezért örömteli kezdeményezés egy olyan fotó-
pályázat, amely éppen kedves folyónkat választotta témájául.

Őszi színek a Gödi-sziget kezdeténél Fotó | Kurdi Imre Tél Fotó | Rákos Péter

Reinkarnáció Fotó | Szokolics György

Táti delfinek Fotó | Huszárné Wieder Katalin

KÖRNYEZET
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Ezzel a címmel láthattak bábelőadást a Németh Lász-
ló Iskola alsó tagozatosai április 29-én, a Duna-part 
Nyaralóházak színháztermében. Az  egy híján száz-

ötven gyerek hat különböző osztályból érkezett, de egyva-
lami mindannyiukban közös volt: nagyon élvezték az  iz-
galmas mesét, amelyet a Maszk Bábszínház vitt színpadra. 
A történet Gács várának uráról szólt, akit a környékbeliek 
varázslónak tartottak. Ármánykodásait szemtelen lidércek 
hancúrozása kísérte a  látványos díszletekkel berendezett 
színpadon, és a gyerekek együtt izgulhattak egy kedves kis 
sünért, meg egy pásztorfiú és egy szegény leány sorsának 
szerencsés alakulásáért. 

A gödi Maszk Bábszínház hosszú évek óta járja az orszá-
got várregéivel, és rendszeres fellépője a nyári fesztiválok-
nak is. A vidám, izgalmas meséken keresztül az óvodások, 
illetve a kisiskolások élvezetes, játékos formában ismerked-
hetnek meg Magyarország egyes történeti korszakaival, 
nagy királyaival és tájegységeivel. 

A most bemutatott előadás a  Nemzeti Kulturális Alap 
Weöres Sándor Bábprodukciós pályázatán első díjat nyert. 

– A Németh László Iskola kis diákjait is magával ragadta 
a történet, alig várják a folytatást – mondta Laczkó Viktória, 
az iskola pedagógusa, majd hozzátette: a tanárok is csodál-
ják, hogy gyönyörű bábfiguráival, különleges díszleteivel 
micsoda varázslatra képes a színpadon ez a kis társulat. 

A mesét Havas-Krain Edina írta, a bábokat és a díszlete-
ket Havas Nelli és Havas Zsolt készítette. A bábfigurák bő-

rébe bújva a történetet előadta Havas Edina, Havas Zsolt és 
Balogh Zsolt.

A Németh László Iskola tanulói a jövő tanévben újra ta-
lálkozhatnak a Maszk Bábszínházzal.

K. B.

HELYTÖRTÉNET

Találkozás a történelemmel
A  gödi Nemeskéri Kiss családról tartott előadást március 26-án 
a József Attila Művelődési házban Mühlbacher István.

Az érdeklődést mutatta, hogy a teremben minden széknek akadt 
gazdája, ami nem véletlen. István bácsi kinyitotta előttünk azt 
az  ajtót, ami a  mai embert hajdani arisztokráciánktól elválaszt-
ja. Felesége, Száhlender Magdolna asszony, aki szintén jelen volt, 
gróf Nemeskéri Kiss Margit lánya. Személyükben tehát a  földbir-
tokos család még élő leszármazottjai szóltak hozzánk. Kettejük 
érdeme, hogy rávették Margit grófnőt, írja meg élettörténetét, ami 
Emlékeim címmel jelent meg, s izgalmas történelemkönyvként is 
olvasható. 

A Nemeskéri Kiss családról állandó kiállítás nyílt a művelődési 
házban, most tehát csupán az előadás keltette gondolataimat osz-

tom meg az olvasóval. A gödi emberek számára az a három generá-
ció érdekes, amelyik az itteni birtokán élt. A nagypapa, Miklós, aki 
48-as nemzetőr ezredesként Franciaországba emigrált, s távollété-
ben jelképesen felakasztották, odakint szorgalmával és tudásával 
vagyont szerzett. Amikor amnesztiát kapott, hazajött és megvá-
sárolta a gödi birtokot. Fia, Pál már a kiegyezést követő Magyar-
ország azon nemzedékéhez tartozott, amelynek tagjai valósággal 
égtek a vágytól, hogy hassanak, alkossanak, gyarapítsanak.

Birtokai jelentős jövedelme ellenére felelős hivatalt vállalt, egész 
életét a kötelességtudás jellemezte. Az ő gyermekei Sándor, Géza 
és Margit már a szó klasszikus értelmében európai emberek lettek, 
felsőfokú végzettséggel, széles körű nemzetközi kapcsolatokkal, 
az ehhez szükséges európai nyelvek magabiztos ismeretével, mély 
humanista műveltséggel. Hittek a betű hatalmában, és jó tollforga-
tók voltak. A legidősebb testvér, Sándor három könyvet írt, nekem 
a Pipaszó című munkáját volt szerencsém elolvasni. A kötet a gödi 
öreganyám házának padlásáról került elő. Az  arisztokráciáról 
négy évtizeden keresztül csak elítélően illett megszólalni, aminek 
a következményeképpen ma sokan csak annyit tudnak, hogy egy 
arisztokrata mágnás kamáslit hordott, monoklit viselt és raccsolt. 
Nem ártana néha elgondolkodni azon, hogy mire mentünk volna 
nélkülük.

Mühlbacher István hiteles tolmácsolásában kibontakozott a va-
lóság egy letűnt világról.

Hogyan is nevezi ezt a mondattan? 
Befejezett múlt idő…

Pálfai Géza

Mühlbacher István A Nemeskéri-Kissekről című kötete tavaly jelent 
meg a Gödi Almanach önálló mellékleteként

A bábokkal bemutatott élő mesék varázsa nem hasonlítható 
a tévében látható mesefilmekéhez

BÁBSZÍNHÁZ

A várkastély titka
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A Retró Ady Klub
programja 2015. május 16-án,  szombaton 10 órakor:

Takarítás a felsőgödi Duna-parton
a Kék Dunától az Ilka-zsilipig

(Az országos TeSzedd! akcióhoz kapcsolódva)

Utána: kb. 13 órakor kerekasztal-beszélgetés a mi Dunánkról 
a Duna-Part Nyaralóházak színháztermében

Közben: A gödi Duna-part távlati cselekvési programja 
(Tarjányi Judit főépítész vetítése)

Infó: (06 30) 370-2491

PROGRAMAJÁNLÓ

Gödi Jazz Napok
Mini- és Syrius-koncert
május 29., péntek 17 óra
Helyszín: Duna-part Nyaralóházak – Göd, Jósika utca 14.
Tavasz végén izgalmas zenei programokkal csalogatja közelebb a nyarat a Be-
csal. Május 29-én a hetvenes éveket elevenítjük fel a Syrius és Török Ádám ze-
néjével. A Syrius együttes szerzeményeinek újraértelmezése ezúttal egy 2014-
ben alakult, fiatal zenészekből álló formációra vár, a Syrius Legacyra, melyet 
a helyszínen hallgat meg két díszvendégünk, Ráduly Mihály és Pataki László, 
a legendás zenekar szaxofonosa, fuvolistája, illetve orgonistája, zeneszerzője. 
Török Ádám a tavalyi „ős” Mini után idén az „új” Minivel érkezik. A két zene-
kar előtt a Göd Times Blues lép a színpadra.

Klasszikus zene és jazz
június 5. péntek, 18 óra
Helyszín: Szent István-templom – Göd, Pesti út 73.
A tavalyi hatalmas sikerű koncertjük után idén is föllépnek a  templomban 
a klasszikus zenét és a jazzt egyaránt kiemelkedő színvonalon előadó művé-
szek: Rohmann Ditta (gordonka), Karosi Júlia (ének), Fassang László (zongo-
ra) és Váczi Dániel (szaxofon). Az est első felében De Falla-dalok, Bach-kantá-
ták hangzanak el, a második részben Karosi Júlia és Váczi Dániel jazzdarabjait 
hallgathatjuk meg a négytagú együttes előadásában.
További információk: www.becsal.org. 
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VERSENYKIÍRÁS

GÖD FOTÓPÁLYÁZAT – 2015
A Szenzor Fotókör augusztus 29-e, a magyar fotográfia napja és szep-
tember 19-e, a mai Felsőgöd létrejöttének 100. évfordulója alkalmából 
fotópályázatot hirdet Göd Fotópályázat – 2015 címmel.

A pályázat kiírásával a fotókör célja az, hogy színvonalas, művészi 
értékű, ám egyben turisztikai célokat is szolgáló fotók szülessenek 
Gödről.

A Szenzor Fotókör arra kéri az alkotókat, hogy a pályázatot értel-
mezzék sokoldalúan. Alkotásaik mutassák be a város gazdag épített 
örökségét, történeti helyeit, a gödiek mindennapjait és ünnepeit, az itt 
élők munkáját és szabadidejének eltöltését, a gyönyörű természeti kör-
nyezetet, a várost övező tájakat és a hely minden vonzerejét, beleért-
ve a sétáló turista számára megkapó, hangulatos kisebb részleteket is 
a különböző napszakokban. Képeikkel villantsák fel a még fellelhető 
hagyományokat és a hagyományőrzést. Mutassák be, milyennek látják 
a mai Gödöt és a város kulturális életét. Fotózzanak gödi, és Gödről 
elszármazott híres embereket. Fejezzék ki gondolataikat és érzéseiket 
a fotóművészet eszközeivel.

A pályázat feltételeit megtekinthetik, a  nevezési lapot letölthetik 
a www.artlett.hu/szenzor/ weboldalról.

A pályázati anyagok beküldési határideje: 2015. szeptember 5. 
A  zsűrizés és a  pályázók értesítése szeptember 12-éig történik meg. 
Az ünnepélyes díjátadásra és a kiállításra beválogatott legjobb 40 ké-
pet bemutató tárlat megnyitójára szeptember 17-én, csütörtökön 18 
órakor kerül sor a József Attila Művelődési Házban.

A fotópályázat főtámogatója a József Attila Művelődési Ház. Továb-
bi támogatók: Göd Város Önkormányzata, Civil Tanács.

2015. május 30-án, szombaton 20 órától
Gödön, a Feneketlen-tó melletti sportpályán.

A belépés díjtalan.

A rendezvényt a József Attila Művelődési Ház szervezi.
2131 Göd, Pesti út 72., telefon: (06 20) 254-5124

www. godimuvhaz.hu

Balkan Fanatik - koncert

A VÁROSI KÖNYVTÁR HÍREI

Gyermekrajz-
kiállítás
Május 7. és 19. között az érdeklődők meg-
tekinthetik a madarak és fák napi pályáza-
tunkra beküldött munkákat.
Helyszín: Központi Könyvtár, nyitvatartási 
időben.

Németh László: 
Lányaim
Május 30-án, szombaton 17 órakor Németh 
Magda a vendégünk, aki személyes, Felső-
gödhöz kötődő emlékeiről beszél.
Helyszín: József Attila Művelődési Ház, ki-
állítóterem.
A rendezvényen megvásárolható a Nap Ki-
adó gondozásában 2015-ben megjelent Né-
meth László-kötet.
(Két kultúra között: művelődéspolitikai írá-
sok 1.)

Könyves 
ötös – májusi 
olvasmányaink:
Terézia Mora: A szörnyeteg
Gróf Bánffy Katalin: Ének az életből
Jaume Cabré: Én vétkem
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló
Patrick Modiano: Éjfű

IV. Gödi 
KÖNYVHÉTvége
Június 6-án, szombaton 10-től 14 óráig 
könyvek és illusztrációk vására a  kiserdő-
ben, a Fétis Crossfutás helyszínén.

Résztvevők:
Borbély Ferenc Gusztáv
Kállai Nagy Krisztina
Rofusz Kinga
Szalma Edit
Szegedi Katalin
Püski Kiadó
Zöld Betű

A látogatók kedvezményesen beiratkozhat-
nak a könyvtárba, kvízjátékunk nyertesei 
pedig könyvjutalomban részesülnek!
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MÁJUS 9. SZOMBAT | 15.00–17.00
A Neveleki Szomszédok Egyesület összejövetele

MÁJUS 16. SZOMBAT | 14.30–16.30
A GÖCE, a Gödi Cukorbetegek Klubjának összejövetele

17.00
Retró Ady klub

MÁJUS 20. – JÚNIUS 8.
Tüdőszűrés. Hétfő, szerda: 12-től 18 óráig
Kedd, csütörtök, péntek: 8-tól 14 óráig

2131 Göd, Pesti út 72. | (+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791 | www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

A József Attila Művelődési Ház
aktuális programjai

Az Ady Klub
aktuális programjai

BÜTYKÖLDÉK
Katica Gyermekkönyvtár
Göd, Pesti út 72., telefon: (27) 532-155
2015. április 24-én, pénteken 13 órától 17 óráig
Témája: Anyák napi ajándék

Erdei Bütykölde
A madarak és fák napján baglyot fogunk 
készíteni.
www.godikonyvtar.hu

Ica néni, Edina néni, Ági néni

MÁJUS 9. SZOMBAT  | 8.00–14.00
Babaruha- és játékbörze

MÁJUS 11. HÉTFŐ  | 10.00
Trambulin Színház: A teknős és a nyúl versenyfutása
(A tavaszi bérlet 3. előadása.) Belépő: 700 Ft

13.00–15.00
A Mozgáskorlátozottakat Pártolók Klubjának összejövetele

MÁJUS 12. KEDD |  15.00
A Pedagógus Klub – Előadás az gészséges táplálkozásról és 
a lúgosításról

16.00
Jeles napok a Topánka táncházban: Pünkösdnek jelös 
napján…
Közreműködik Navratil Andrea.  A belépés díjtalan.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

MÁJUS 15. PÉNTEK  | 18.00
Vizer József műbútorasztalos mester életmű-
kiállításának megnyitója

MÁJUS 16. SZOMBAT | 9.00–17.00
Gyógyító nap az Őszikék Egészségmegőrző Klub 
szervezésében

MÁJUS 23. SZOMBAT | 18.00

Operabarátok órája

Wolfgang Amadeus Mozart – II. rész

MÁJUS 26. KEDD | 15.00

Pedagógus Klub – Kirándulás, múzeumlátogatás

MÁJUS 27. SZERDA | 13.00

A Vöröskeresztes Klub összejövetele

MÁJUS 30. SZOMBAT | 10.30

VII. Regionális Néptánctalálkozó és Gyereknap

JÚNIUS 1. HÉTFŐ | 13.00

A Kertbarátok Klubjának összejövetele

JÚNIUS 3. SZERDA | 10.00–12.00

A Dunakanyar Babahordozó Klub összejövetele

JÚNIUS 4. CSÜTÖRTÖK | 16.00

Az Őszikék Egészségmegőrző Klub délutánja

JÚNIUS 10. SZERDA | 14.00–18.00

Véradás

Shakespeare: Rómeó és Júlia
Bemutatja a Fóti Waldorf Iskola hetedikes társulata 2015. június 12-én, pénteken 19 órakor. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Az előadásnak a gödi József Attila Művelődési 
Ház ad otthont, a belépés ingyenes.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 15.
Helyszín: József Attila Művelődési Ház
(2131 Göd, Pesti út 72.)
A kiállítás ideje: 2015. szeptember 18., péntek 
18 órától szeptember 23-ig.
Elérhetőségeink: Telefon: (06 27) 334-729
E-mail: evelin.heni@hotmail.com
Facebook: Henrietta Bíró Bujtás

III. Gödi 
Kézimunka-kiállítás 
és -verseny

A gödi Gyűszűnyi kézimunkabolt és a  József 
Attila Művelődési Ház idén ismét meghirdeti 
a kiállítással egybekötött kézimunkaversenyét.

A kiállításra és versenyre kizárólag a gödi Gyű-
szűnyi kézimunkabolt alapanyagaiból készült, 
legfeljebb öt darab kézimunkával lehet nevez-
ni, az  alábbi kategóriákban: kötött és horgolt 
modellek | kötött és horgolt terítők | gobelin, 
tűgobelin, gyöngygobelin | keresztszemes ké-
zimunkák | hímzett terítők, viseletek, ékszerek 
| gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás | gyermek ké-
zimunkák | vert csipke kézimunkák | suba kézi-
munkák | patchwork, varrott kézimunkák
A pályamunkákat zsűrizzük, és a  legjobbakat 
díjazzuk.

XII. NÉPMŰVÉSZETI 
ALKOTÓTÁBOR
2015. június 22-től 26-ig
bőrös, fafaragó, gyöngyfűző,
népi fazekas, söndörgő csoportok
Részvételi díj: 15 000 Ft

XXII. IFJÚSÁGI 
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
2015. június 29-től július 10-ig
kerámia, kis-kézműves, rajz, szobrász, 
tűzzománc és ötvös szakon
Részvételi díj: 24 000 Ft

A táborok bejárós formájúak, reggeltől délutánig tartanak a foglalkozások.

 Jelentkezz mielőbb!
2131 Göd, Pesti út 72. | (+36 06) 27-532-160 | (+36 06) 20-485-4791 | www.godimuvhaz.hu | info@godimuvhaz.hu

TÉGED IS VÁRUNK
A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
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CURLING

Kiss Zsolték ismét világbajnokok!
Megismételve 2013-as győzelmét, tavalyi negyedik helyük 
után ismét világbajnoki címet szerzett a Palancsa Dorottya 
és a gödi Kiss Zsolt alkotta magyar curling vegyes páros. 
A szám kétszeres világbajnokai a világ legjobbjai közé tar-
toznak: Magyarország április végén a második helyen állt 
a vegyes párosok világranglistáján.

A 2015-ös szenior és 30 csapatos vegyes páros curling 
világbajnokságot az oroszországi Szocsiban rendezték áp-
rilis második felében. Palancsa Dorottya és Kiss Zsolt a fi-
náléban a svédeket 6-5-re legyőzve lett aranyérmes. 

A curling 1998 óta szerepel az  ötkarikás programban, 
a vegyes párosok versenyszáma azonban még nem került 
a műsorba. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó 
testülete idén júniusban Lausanne-ban fog dönteni arról, 
hogy a vegyes párosok küzdelmeit felveszik-e a 2018-as téli 
olimpia programjába. 

– Ha a szám bekerülne a pjongcsangi programba, Do-
rottyával esélyesek lehetnénk arra, hogy a  kvótaszerzést 
követően a következő téli játékokon képviseljük Magyar-
országot. Elszántak vagyunk, s az eredményeink azt mu-
tatják, hogy akár még éremesélyesek is lehetnénk négy év 
múlva az olimpián – nyilatkozta Kiss Zsolt. 

Vasvári Ferenc 
(fotó: WCF/Alina Pavlyuchik)

PROGRAMAJÁNLÓ

Tollaslabdaverseny gyerekeknek
A tollaslabdázást kedvelő, ám azt versenyszerűen nem űző 
gyermekek számára szervez tornát május 24-én a Gödi SE Tol-
laslabda Szakosztálya, közösen a Göd Városi Polgárőrséggel.

– A rendezvény célja a tollaslabdázás népszerűsítése. A tor-
nát hagyományteremtő céllal hirdetjük meg, s ez hozzájárul-
hat Göd hírnevének öregbítéséhez. Regionális programnak 
szánjuk, így egyúttal idegenforgalmi lehetőséget biztosítunk 
a város számára. Nevezési díjat nem kérünk a résztvevőktől, 
s bízunk benne, hogy minél többen eljönnek a régió más tele-
püléseiről is – mondta Szőke Krisztina szervező, a Göd Városi 
Polgárőrség alelnöke.

A tollaslabdaverseny időpontja: 2015. május 24-e, szombat 
10 és 15 óra között.

Helyszín: Balázsovits János Sportcsarnok.
A versenyen való részvételhez előzetes regisztráció szüksé-

ges a szucs.zoltan@interware.hu e-mail címen. 

IN MEMORIAM

Elhunyt Horváth Ákos, a gödi 
vízilabdázás „atyja”
Súlyos betegségben, 58 esztendős korában elhunyt 
Horváth Ákos, a  gödi vízilabdázás megálmodója és 
megvalósítója. A  szakember több mint egy évtizedes 
kemény munkával, sokszor igen nehéz körülmények 
között a  felsőgödi termálfürdő nagymedencéjében 
igyekezett a gödi gyermekekkel megszerettetni a sport-
ágat. Azon dolgozott, hogy a fiatalokat a korosztályos 
bajnokságban is versenyeztesse.
Emlékét megőrizzük.

KÉZILABDA

Közel a bajnoki cím!
Két fordulóval a bajnoki szezon vége előtt a GSE női kézilab-
dacsapata 3 pont előnnyel vezeti az NBI/B keleti csoportját. 
– Nem titkolt célunk a bajnokság megnyerése és a bajnoki 
cím megszerzése – nyilatkozta május első napjaiban Tősér 
Tibor, a csapat edzője.

EREDMÉNYEK. 
Gödi SE – ELIOS Kispesti NKK: 32-26 (felnőtt), 35-32 (junior)
Kézilabda Szeged SE – Gödi SE: 23-27 (felnőtt), 27-27 (junior)
Gödi SE – Balmazújvárosi NKK: 33-22 (felnőtt), 29-25 (junior)
HUFBAU-AKKER Kecskemét – Gödi SE: 34-29 (felnőtt), 23-28 (junior)

A kétszeres világbajnok páros olimpián akár éremesélyes is 
lehetne Fotó | WCF/Alina Pavlyuchik
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SPORTMAJÁLIS

Közel félezren vettek részt az idei 
eseményen
Az idei sportmajálist az elmúlt évek hagyományai alapján 
a GSE alsógödi labdarúgópályája melletti kiserdei terüle-
ten a Belépés Családostul programsorozat részeként ren-
dezte meg Wagner László és csapata. Az eseményen mint-
egy félezren vettek részt, s  a labdarúgótorna különböző 
kategóriáiban összesen 37 csapat lépett pályára. 

A programkínálatban kosárlabda, asztalitenisz, tollas-
labda, a  GSE kajakosainak bemutatója és páros tojásdo-
bó-verseny szerepelt.

Az eredményhirdetés előtt dr. Tuzson Bence országgyű-
lési képviselő köszöntőjében arról beszélt, hogy mindig jó 
érzéssel jön Gödre, a települést sportos városnak tartja. Ha 
nálunk jár, rendre azt tapasztalja, hogy az országos átlag-
nál jóval nagyobb arányban sportolnak Gödön a gyerme-
kek, a felnőttek és a családok, mint sok más településen. 

– A  gödi sportmajálison örömmel láttam, hogy egyre 
több gyermeknek van lehetősége, és ami talán még ennél is 
fontosabb, kedve a rendszeres sportoláshoz. A cél az, hogy 
ez országszerte, minden településen így legyen – osztotta 
meg gondolatait a politikus a közösségi oldalán.

EREDMÉNYEK:
VUK BeCSal utánpótlás labdarúgótorna
Óvodások (5 csapat): 1. Kincsem Óvoda, Katica csoport, 2. Kincsem 
Óvoda, 3. Fácán Óvoda
1-2. osztályosok (4 csapat): 1. Huzella Iskola 1., 2. Búzaszem Iskola, 
3. Huzella Iskola 2.
3-4. osztályosok (3 csapat): 1. Németh László Iskola 4.c, 2. Németh 
László Iskola 4.b, 3. Németh László Iskola 3.c
5-6. osztályosok (8 csapat): 1. Huzella Iskola 6.c, 2. Németh László 
Iskola 6.a, 3. Németh László Iskola 6.b
7-8. osztályosok (3 csapat): 1. FC Suták (Németh László Iskola), 2. 
Németh László Iskola 7.c, 3. Németh László Iskola 7.b
BeCsal női labdarúgótorna (5 csapat):
1. Vegyesek, 2. ELTE-BEAC-Hiúzok, 3. Göd 
 V. Bednárik László Emléktorna, BeCSal férfi labdarúgótorna 
(9 csapat):
1. Gödi Generációk, 2. Bimbó, 3. Royal
Bednárik László-különdíj, legjobb kapus: Gyenes Botond.

PROGRAMAJÁNLÓ

Távirányítású autók versenyeznek 
Gödön!
Május 16-án a  gödi RC-pályán rádió-távirányítású au-
tóknak rendeznek off road versenyt Gödön, az RCOR és 
az MB-kupasorozat keretein belül. 

A következő kategóriájú autókkal lehet rajthoz állni: 1:8 
buggy robbanós és elektromos, 1:8 truggy elektromos, 1:10 
SCT elektromos, továbbá alapkategóriájú modellekkel.

A látványosnak ígérkező derbire a szervezők a verseny-
zőkön kívül várják az  érdeklődőket is a  felsőgödi Ady 
Endre út M2-es autóút felőli végénél.

– Ha bárki úgy érzi, ki szeretné próbálni magát és RC off 
road autóját a pályán, szívesen látjuk. Kezdők is nyugod-
tan nevezhetnek, ezért indítjuk az alapkategóriát, ahol 1:10 
és 1:8 méretarányú autóval is lehet nevezni. Az  érdeklő-
dők forduljanak hozzám a  (06 30) 966-7069-es telefonszá-
mon vagy a godrcklub@gmail.com e-mail címen – invitál 
mindannyiunkat Ungvári Ferenc rendező.

LOVASSPORT

Erdős Nikolett ezúttal az Alföldről 
hozta az eredményeket 
A Gödi SE lovasa, Erdős Nikolett Hortobágyon, majd Deb-
recenben vett részt áprilisban díjugrató viadalon. A fiatal 
versenyző az előbbi eseményen 125 cm-en negyedik, majd 
a cívisvárosban 120 cm-en hibátlan lovaglással a 7., 125 cm-
en az  összevetésben is hibapont nélkül, a  rendkívül erős 
mezőnyben – időeredménye alapján – a 4. helyen végzett.

Felsőgöd határában rendszeresen rendeznek versenyt megépített 
pályán távirányítású autóknak

Ló és lovasa összhangban

A díjátadók között üdvözölhettük (balról) dr. Tuzson Bence 
országgyűlési képviselőt, Markó József polgármestert és dr. Pintér 
György alpolgármestert
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AKADÁLYFUTÁS

Nemzetközi viadalon növelték 
az adrenalint a gödi sárkányok
Az idei évre a gödi sárkányhajósok egy minden eddiginél 
keményebb, és az átlagostól eltérő edzésprogramot állítot-
tak össze. Ennek részeként a  mogyoródi Hungaroringen 
a csapat több hölgytagja is részt vett egy fizikailag és lel-
kileg is megterhelő kihíváson, egy nemzetközi, „adrena-
lin-növelő” akadályfutó versenysorozat soron következő 
állomásán: a Spartan Race-en. 

A 2010-ben alapított viadal áprilisi versenyét a gödi sár-
kányok közül Csurár Beáta, Dublinszki Rita, Fidler Rita és 
Stiglincz Orsolya teljesítette.

Csurár Beáta elárulta, hogy a versenyévadhoz szükséges 
„adrenalinlöketet” így már a vízi szezonkezdés előtt volt 
szerencséjük beszerezni. 

– A dolgunkat nehezítette a mindössze 12 fokos hőmér-
séklet, amely, kiegészülve az erős széllel, a futam során fel-
ért egy újabb kihívással. A táv nyolc és fél kilométer volt, 
megtűzdelve húsz, embert próbáló feladattal. Hogy csak 
párat említsek: vizesárok, sárgödörben fal alatt átbújás, 
homokzsákcipelés, palánkon átugrás, kötélmászás, ma-
jomlétra, gerelyhajítás, szögesdrót alatt kúszás, tűzugrás, 
szénabálák leküzdése. Összességében a  verseny tökéle-
tesen beleillett a  felkészülés tél végi időszakába. Mind-
annyian úgy éreztük, hogy erre szükségünk volt, mert 
ez a  merőben másfajta megmérettetés úgy zárta le a  téli 
edzésmunkát, hogy egyúttal új lendületet adott a  tavaszi 
tervek megvalósításához.

SÁRKÁNYHAJÓ

Sárkányok a termálstrandon
Medencés sárkányhajóversenyt rendezett az  eseménynek 
otthont adó GödiTermálstrand és a Dunai Sárkányok Vác 
közös szervezőcsapata.

Az eseményen egy hajóban két 6-6 fős legénység lapátolt 
egymás ellenében – egymással szemben ülve.

– Nem az eredményesség volt a cél, hanem egy jó han-
gulatú, közösségformáló, sportág-népszerűsítő program 
megszervezése, melyhez a gödi strand kiváló partnernek 
bizonyult. A rendszeresen sárkányhajózóknak mindez pe-
dig a szezonkezdés előtt átmenetet jelentett a téli monoton 
edzések után – mondta Szabó Miklós szervező, a  Dunai 
Sárkányok elnöke.

A rendezvényen gyermekek, iskolai csapatok és felnőtt 
egységek versenyeztek egymás ellen.

– A  jövőben az  utánpótlásnak külön napra hirdetjük 
meg a viadalt, a felnőttek versenyére pedig élcsapatokat is 
meghívunk. Szeretnénk a dunakeszi, a váci és a gödi sár-
kányokkal egy nagyszabású dunakanyari medencés, két-
hajós viadalt rendezni – tette hozzá a szervező.

– Hosszú távon gondolkozunk, hagyományt kívánunk 
teremteni az eseménnyel itt a strand területén, amely ko-
moly regionális rendezvénnyé nőheti ki magát – hangsú-
lyozta Tősér Tibor, a termálfürdő létesítményvezetője.

Vasvári Ferenc

KAJAK-KENU

Négy érem a bécsi maratonról
A Gödi SE edzője, Sinkó László négy tanítványával vett 
részt Bécsben az  osztrák kajak-kenu maraton bajnoksá-
gon, ahol a vendéglátók és a mieink mellett németek, cse-
hek és szlovákok is hajóba ültek. 

A viadalon Sinkó Panna arany-, Horváth Csenge és 
Lukács István ezüst-, míg Matyus János bronzérmet szer-
zett. A  két kölyökversenyzőnek – Pannának és Janinak 
– 4,2 kilométeres távot kellett leküzdenie, a  serdülőknek 
– Csengének és Istvánnak – három futószakaszt is beil-
lesztettek a 16,8 kilométeres versenytávba.

SÁRKÁNYHAJÓ

Városi kupát rendeznek Gödön
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési-, Oktatá-
si- és Sport Bizottsága városi sárkányhajókupát és verseny-
sorozatot szervez 2015 nyarán. 

A szervezők a település cégeit és intézményeit célozzák 
meg, melyeket a bizottság közvetlenül is megkeres. Három 
versenynapból álló kupaviadalra hívják meg az érdeklődő-
ket, ingyenes felkészítő evezések biztosításával. A viadalra 
7-18 fős csapatok jelentkezését várják. A versenynapokat 
július és augusztus 20. között rendezik meg az  alsógödi 
csónakháznál. A megmérettetés előzményeként felkészü-
lési evezésekre június 1. és június 30. között minden ked-
den és szerdán 17.30 és 19 óra között lesz lehetőség. A to-
vábbi részletekről a  szervezők közvetlen meghívásokban 
és a  városi honlapon (www.god.hu) adnak tájékoztatást 
május 15-ig.

Kiváló idő fogadta az első gödi medencés sárkányhajóverseny 
résztvevőit, akik mindent beleadtak a küzdelembe...

A gödi „sárkányhölgyek” tűzugrás közben, balról jobbra: 
Dublinszki Rita, Fidler Rita, Csurár Beáta és Stiglincz Orsolya
(fotó: Dublinszki Tibor)
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Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden 
hónap 25-éig küldjék meg szerkesztő-
ségünknek akár postai, akár elektroni-
kus levélben.

A kiadó postacíme:
Göd Városi Kommunikációs
Nonprofit Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
2131 Göd, Pf. 12
E-mail címünk: korkep@god.hu

A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk ki. A  szerencsés nyertest 
nyereményének átvételéről e-mail-
ben, telefonon vagy postai úton ér-
tesítjük. Kérjük, hogy a  megfejtéssel 
együtt küldjék meg nevüket és elér-
hetőségüket is.

A 2015. április havi számunkban közölt 
rejtvény megfejtése: 
„Apu, odafentről milyen a kilátás?”

A nyertes ezúttal: Halász Ágota.

Szerencsés megfejtőnk a  Lótusz 
Szépségszalon (Mógor ház – Göd, 
Pesti út 42/a) egy választott szolgál-
tatását veheti igénybe.
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KAJAK-KENU

Dobogós szezonkezdés 
a nemzetközi viadalon
A Gödi SE kajakosainak az áprilisi A-Híd Építő Kupa – 
Öbölkör Bajnokság jelentette a  szezonkezdést.  Az Új-
pesti-öbölben számos ország ezernél is több kajak-kenu 
versenyzője ült hajóba.

A gödi szakosztályból minden korosztály képviseltette 
magát; s ez volt az első olyan viadal, ahol – Sinkó László, 
Árkosi Gábor és Kincses Lajos tanítványai mellett – a ta-
valy ősszel Mizser Diána vezetésével csatlakozott csoport-
tal kiegészülve mutathatta meg képességeit a városi sport-
egyesület. A főszervező KSI SE vízi telepén 12 kajakosunk 
állhatott dobogóra. 

Amíg a  GSE fiataljai Budapesten versenyeztek, a  fel-
nőtt válogatott tagjai Szolnokon „válogatóztak”. A győz-
tes a háromszoros olimpiai bajnok, korábbi GSE-kajakos 
Kammerer Zoltán lett.

V. F. 

EREDMÉNYEK:
Az A-Híd Építő Kupa – Öbölkör Bajnokságon a Gödi SE érmesei 
és helyezettjei: 
1. hely: Rácz Brigitta (MK1, törpe korcsoport) 
3. hely: Rimár Szonja (MK1, II. kcs.) és Korompai László (K1, III. kcs.)
4. hely: Sinkó Panna (K1, IV. kcs.) és Tóth Rebeka (MK1, III. kcs.) 
5. hely: Bíró Dominik (MK1, II. kcs.), Lukács István (K1, VI. kcs.) és 
Matyus János (K1, V. kcs.) 
6. hely: Manninger Zsigmond (MK1, I. kcs.), Bíró Zsombor (K1, V. 
kcs.), Sinkó András (MK1, I. kcs,) és Báthory Dániel (MK1,  III. kcs.)

PROGRAMAJÁNLÓ

Június 6-án ismét Fétis Cross!
Június 6-án 15. alkalommal rendezik meg a  Gödi Fé-
tis Crossfutást és Búzaszem Hagyományőrző Délutánt. 
A sportprogramokra reggel 8 és 14 óra között a GSE alsó-
gödi sporttelepén és annak környékén kerül sor.
Programok:
Futótávok: ovis futás (200 m), 2 km, 5 km, 14 km (díjazá-
sok: 14 év alatt-felett, férfi-nő)
Labdarúgótorna: Fétis Óvodás és Kölyök Labdarúgótorna, 
Fétis Felnőtt Kispályás Labdarúgó-bajnokság
Családi programok: Belépés Családostul ügyességi ver-
seny
Táncbemutatók: Vektors Kötélugró SE, GDSE Táncszak-
osztály, Grease TSE, After School
Fellépők: Gravity Academy (világbajnok Zarges biciklis 
bemutató), Drums ütőegyüttes
Folyamatos programok: kézműves foglakozások, csillám- 
és arcfestés, ugrálóvár, gladiátor- és sumojátékok, lufifú-
jás, kirakodóvásár, Tónió karikatúra
Könyvek és illusztrációk vására: a  Göd Városi Könyvtár 
szervezésében, kedvezményes beiratkozási lehetőséggel, 
könyves kvízjátékkal
Egészségsarok: vércukor- és vérnyomásmérésBővebb in-
formációk, kedvezményes egyéni és csoportos előnevezés 
június 3-ig: crossfutas.fetis.hu
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már 3.299.000 Ft-tól

Hyundai-Vác
2600 Vác, Szent László út 29.
Mobil: (30) 820-2369 • E-mail: info@hyundaivac.hu
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Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,
általános sebész főorvos és sportorvos

–  Mozgásszervi betegségek kezelése
–  Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása
–  Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák 

hegmentes eltávolítása
–  Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
– Ízületi ultrahang vizsgálat
–  Sportorvosi ellátás
–  Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
–  Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: Kedd: 16–20 óráig, Szombat: 9–14 óráig
2132 Göd, Jósika u. 29. • Bejelentkezés: 06-20-493-1593, 27-331-818

www.drstraub.hu

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN

Helyszín: Göd, Aphrodite Hotel
Idôpont: csütörtök 20-21 óráig

Bôvebb infó: somkerekiedit@gmail.com  
vagy 06-30-347-3109, 

deepWORK
A bodyART-deepWORK a keleti Yin-Yang filozófiát  

követô cardio és erôsítô tréning.

A deepWORK: a belsô erô megérzése,  

a határok leküzdése és mindennek  

az elôítélet nélküli szemlélése. 

A tréning során az aláfestô, 

kemény ritmusú zene és  

a percussion (dobolás) erôt

ad a résztvevôknek és 

segít az erô felépítésében, 

az érzelmek felszabadításában 

és a személyes 

határok leküzdésében.

deepwork.indd   1 2015.04.24.   13:10
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Mítosz vendéglő
Göd, Pesti út 77. (szemben a művelődési házzal)

Telefon: (06 20) 466-4941 • www.mitoszvendeglo.hu

Nyitva tartás: 
kedden, szerdán,csütörtökön és vasárnap12-től 22 óráig,

pénteken és szombaton12-től 23 óráig.

Ön is legyen részese egy igazi mítosznak!
Az étlapunk legendás, az ízeink mesések.

BŐR ÉS TEXTIL
RUHÁZAT JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS, MÉRETRE KÉSZÍTÉS

OLASZ JÚLIA
TEL: 06-27-336-241

06-20-391-3591

Víz-Gáz-Fűtésszerelés
Duguláselhárítás

Bojlerjavítás

FÖVÉNYESI CSABA
06 30 932 2114

S Á R G A B A R A C K
VÁ S Á R !

Friss fogyasztásra,
lekvárnak, befőzéshez 

sárgabarackot vásároljon
a termelőtől!

ELŐJEGYZÉSSEL, AKÁR 
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS

Tel: 06-20-519-2140
      06-27-332-814

Cím: Göd, Révay u. 16.

A P R Ó H I R D E T É S
HITELEK BANKOKTÓL! Jelzáloghitelek kizárólag ingatlan fedezettel. Problémás hitelek kiváltása, 
végrehajtás, APEH terhek megoldása: BAR listás is lehet a zálogkötelezett. Drága devizahitelét fo-
rint alapúra váltjuk. Közösen megtaláljuk a megoldást. Minden előzetes költséget megelőlegezünk.
Fekete Gyöngyi
Tel.: 06 70 632 8993

FAKIVÁGÁS! Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is, kosaras daruval! 
Elszállítás megoldható.
Tel.: 06 30 463-4070, 06 27 337-353

HÁZHOZ MEGY! Fodrász, gyógypedikűr, gyógymasszőr! Hívd Idikót!
Tel.: 06 70 269-8446

KERESEK ALSÓGÖDÖN 40-50 m2-es ingatlant kis kerttel.
Tel.: 06 30 957 7870

KIADÓ KÉT SZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS TETŐTÉRI LAKÁS FELSŐGÖDÖN nemdohányzó házas-
párnak, vagy egyedül állónak hosszú távra Tel.: 06 70 238 0876

UTÁNFUTÓT BÉRBE ADOK
Tel.: 06 30 359 5397

ALSÓGÖDI ÁLLOMÁS KÖZELÉBEN EGYSZOBÁS, ÖSSZKOMFORTOS, BÚTOROZOTT ALBÉRLET 
hosszú távrakiadó Tel.: 06 20 966 4966

E G YE D I  B Ú TO R K É S Z Í T É S !
Ingyenes helyszíni felmérés, tervezés.

Konyhabútor, fürdőszoba bútor,
irodabútor, előszoba szekrények!

SOMFAI PÉTER
Telefon: 06-20-974-3116

E-mail: itako.somfai@gmail.com

Továbbra is várjuk 
régi és új megrendelőinket!

Faanyag védelem, gyalulás, megmunkálás, ger-
endák egyedi méretben is, bitumenes zsinde-

lyek, OSB lapok, szigetelő anyagok.
Tetőléc akció: 3 fm-ig 68 Ft/ fm, Zsindely: 1480 Ft/m2

Svéd, német lambéria akciók, 1100Ft/m2 ártól a 
készlet erejéig. Tüzifa, biobrikett, német brikett, 

kazánszenek, kalodás tüzifa.

2131, Göd Pesti út 116. Tel.: 0627 345 098

Glutén-, tej-, 
és cukormentes 

sütemények,
torták, formatorták

Olasz kézműves fagylalt

elsőként Gödön • elsőként Gödön • elsőként Gödön • elsőként Gödön

Cím: 2131 Göd, Pesti út 42/A Mógor-ház
Tel.: 06 70 366 3596

E-mail: fagyizo@olajfa.hu | facebook.com/olajfa
Nyitva tartás: K-V: 11-19-ig

Telefon: ( 06 20) 557-6792 • www.bakokert.hu

Kerti munkákat vállalunk!
Velünk zöldebb lesz a kertje!

   ppp ll    
A részletekről érdeklődjön üzleteinkben. Egészségpénztár és SZÉP Kártya elfogadóhely

Judit Optika 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81. (SZTK-ban)
Telefon: +36 70 / 291 7857
2131 Göd, Béke u. 29. Telefon: +36 27 / 345 354www.juditoptika.hu

Fényre sötétedő lencsék
  BiFokális lencsék

tAVAsZi AkciÓ -30%

AZonnAli sZemüVeg késZítés

Az akció május 31-ig meghosszabbítva. 

Könyvelés

Telefon: (06 20) 932-0356
E-mail: autoszel@gmail.com

Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb 
szervezetek, valamint magánszemélyek könyvelését 

vállaljuk teljes ügyintézéssel – 15 év könyvelői és 
adótanácsadói tapasztalattal.

Felelősségbiztosítással rendelkezünk!
Az iratokért kérésre házhoz megyünk!
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• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

Bankkártya-elfogadás

•  Teljes körű szervizelés

•  Műszaki vizsgáztatás

•  Gépjármű-diagnosztika, hibakód- 
olvasás, -törlés, -feltárás és -javítás

•  Gumiabroncsok beszerzése

•  Defektjavítás

•  Centírozás, alu-, lemezfelni 3,5 t-ig!

•  Gépjármű-átírás

•  Üzembentartói jog bejegyzése

•  Forgalmi, törzskönyv, rendszám, 
regisztrációs matrica pótlása

•  Gépjármű eredetvizsgálat

Áraink az áfát tartalmazzák!
Érdeklődjön kereskedésünkben

Külső hőszigetelő rendszer
60m2 felett minimum 5 cm-es polisztirollappal:
pl.: 8 cm-es 2470 Ft/m2

      10 cm-es 2790 Ft/m2

A csomag tartalma:
polisztirollap, üvegszövet háló, ragasztótapasz,
1,5 mm-es alapszín, ajándék alapozó.
Ingyenes szállítás 60.000 Ft felett!

Üvegyapot:
DF 39-es 10 cm-es 625 Ft/m2

 5 cm-es 308 Ft/m2

DF 42-es 10 cm-es 500 Ft/m2

 5 cm-es 250 Ft/m2

TAVASZI 
AKCIÓ

Megbízható csapat, korrekt áron, referenciamunkával!
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!

Igény szerint vállaljuk:
• Új tetőszerkezet építését
• Régi tető minőségi felújítását, fafödém készítését
• Tetőtér hő- és hangszigetelését, tetősík-ablak beépítését
• Bádogozást, gipszkartonozást
• Fakerítések, előtetők, garázsok, kerti tárolók egyedi kivitelezését

Lakásfelújítás A-tól Z-ig!
Elérhetőségek:

www.jakiteto.hu • www.tetoepito.hu • (06 20) 453-4837
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Részletekről és a feltételekről érdeklődjön az üzletben.
Az akció időtartama: 2015. március 15. – május 31.
Más akciókkal nem vonható össze.

• Teljes körű szervizelés
• Műszaki vizsgáztatás
• Gépjárművek kárügyintézése
• Gépjármű diagnosztika, hibakód      
 olvasás, törlés, feltárás és javítás
• Gumiabroncsok beszerzése
• Defektjavítás
• Centrírozás, alu, lemez felni 3,5 T-ig!

• Gépjármű átírás
• Első forgalomba helyezés
• Üzembentartói jog bejegyzése
• Forgalomból történő kivonása
• Forgalmi, törzskönyv, rendszám,  
 regisztrációs matrica pótlása
• Opciós jog törlése
• Származás ellenőrzés

Okmányirodai ügyintézés (akár 24 órán belül)
Kötelezőbiztosítás kötés
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

KOVÁCS AUTÓSZERVIZ
Göd, Pesti út 120.
Tel./fax: 06-27-330-832; 06-20-9642-704
www.kovacsautoszerviz.eoldal.hu
Nyitva tartás: H.–P. : 8–17h-ig

Új! Új! 

06 70 369 40 63   www.bakokert.hu

Kertépítés -kertfenntartás

P E D I K Ű R 
Otthonában, kényelmes 
körülmények között 

pedikűrös 
kezelést vállalok.

Az első alkalommal 
ajándék lábmasszázs!!!

Időpont egyeztetése, 
megbeszélés alapján:

06/30-431-1596 

MASSZÁZS
GÖDÖN A SPAR-ÜZLET MELLETT!

Masszázsterápia: Ez az egyik leghatásosabb mód-
szer. A masszázs egyszerre több szempontból is jó, 

és a testi-lelki feszültségoldás egyik legjobb módja.

TELJES MASSZÁZS:  3000.-
MÉZES MASSZÁZS:  3500.-

HÁTMASSZÁZS:  2500.-

NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY!
Bejelentkezés:

KOVÁCS JUDIT    •    06 20 456 9787

MINŐSÉGI ÁRUKÉSZLET, SZÉLES VÁLASZTÉK
• Minőségi rajzeszközök

• kreatív-hobby termékek
• játék, ajándék • mesekönyvek

• képkeretek, fotóalbumok
• matricák • képeslapok

• csomagoló anyagok, ajándéktasakok
• minőségi iskola táskák, tornazsákok, tolltartók

 • iroda eszközök • írószerek

M i n d e n ,  a m i  a z  i s ko l á b a  ke l l . . .
Tanszercsomag kapható!

Fénymásolás, iratkötés, laminálás, spirálozás!
Cím: 2132 Göd, Ady E. u. 18/B • Telefonszám: +36 20/998-0062
Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, Sz: 8-13 óráig

Robogók és alkatrészek
 Motoros ruházat • Bukósisakok

SZEMÉLYGÉPKOCSIK KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSE, 

HITELÜGYINTÉZÉS.

2120 Dunakeszi, Fő út 196.
Tel.: 06-27-348-054

rekordkft@invitel.hu • www.rekordkft.hu

KARAMBOLOS, SÉRÜLT AUTÓK JAVÍTÁSA 
KÁRÜGYINTÉZÉSSEL EGYÜTT.
Autószerviz, javítás, olajcsere, gumiszerelés!

Mindennemű építő-, tüzelő- és egyéb anyagok!
Konténeres sittszállítás

sóder, homok,
termőföld, költöztetés

1–20 tonnáig önrakodós
gépkocsival is!

Rendelésfelvétel:
Tel.: 06-27-345-065,

06-20-972-5290,
06-30-949-7921,
06-30-933-8554

2132 Göd, Duna út 20-22.

• Pedikűr, Manikűr, Műköröm
Bejelentkezés: 30-3727-380  Zemen Katalin

 
• Svéd-Frissítő talp-, hát- és testmasszázs

Bejelentkezés: 20-3538-037  Tischner Ágnes

• 4D Műszempilla, hosszabbítás, dúsítás, formázás
Bejelentkezés: 70-3837-581  Mangó Nikolett

• Férfi-, Női- és Gyermek Fodrász
Bejelentkezés: 30-6843-911  Ambrus Barbara
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Nyugdíjas ápolónő idősek ápolását, 
gondozását vállalja. 
Telefon: (06 70) 527-9865.

Automata mosógépek szervizelése 
garanciával, márkától függetlenül. 
Vízszerelés, bojlerek javítása.
Telefon: (06-20) 9466-567,
(06-70) 589-0015

Víz-, gáz- és fűtésszerelés, 
duguláselhárítás, bojlerjavítás.
Fövényesi Csaba
Telefon: (06 30) 932-2114 Cipőjavítás, cipzárcsere, vegytisztítás, 

ágyneműmosás és -vasalás. 
Felsőgöd, Ady Endre út 28. 
(A posta mellett.)

Szőnyegtisztítás! 5 m2 felett háztól 
házig 1000 Ft/m2. 
Telefon: (06-30) 296-1771.

Házak és lakások minden jellegű 
felújítási és átalakítási munkáit 
vállaljuk. Fő tevékenységünk: 
kőművesmunkák, burkolás, térkövezés, 
festés-mázolás, homlokzati 
hőszigetelés, nyílászárók beépítése, 
víz- és csatornaszerelés, kertépítés, 
fakivágás. Telefon: (06-20) 507-8669.  

Gázkészülékek beüzemelése, 
garanciális és garancián túli javítása, 
karbantartása. Nyáron AKCIÓS 
karbantartás. Fűtési szezonban 
ügyelet. Telefon 8-19 között:
(06 30) 9504-784. 

Eladó egy 1427 m2-es osztható telek 
Surányban, a Szentendrei-sziget 
közepén. Víz a telken, gáz az utcában, 
csatornaépítés folyamatban.
A telken van egy befejezetlen faház. 
Érdeklődni lehet 
a (06 30) 817-3617-es telefonszámon.

Konténerrendelés – Gépi 
földmunka Sitt-, sóder-, homok- és 
termőföldszállítás, lomtalanítás
3-4-5-6-7-8 m3-es konténerekkel. 
Tel.: 06-20-941-5805

Bel- és kültéri festést, mázolást, 
nyaralók és faházak karbantartását 
vállalom Vác és Dunakeszi 
térségében is. Nyugdíjasoknak 
kedvezményt adok!  
Hívjon bizalommal!  
Telefon: (06-70) 576-8925.

• könnyűszerkezetű faházak
• tetőépítés
• tetők felújítása, átfedése
• szaletli

• kocsibeállók
• teraszok
• pergolák, kerítések, stb.

Elérhetőségek: (06 20) 529-5872
2131 Göd, Mayerffy utca 6.

patacskft@gmail.com

MÁRVÁNY, GRÁNIT, MÉSZKŐ
síremlékek
készítése

Műhelyünk a gödi
temetőnél található:
Rómaiak útja –
Nemeskéri u. sarok

Mobil: 06/20-9413-977
e-mail: lakatoskalman@freemail.hu 

www.koakobonkft.hu

Gránit sírkő akció!
Idei formák, tavalyi áron.

Kerítés fedlap 1200 Ft/db-tól
Ablakpárkányok szinte azonnal!

Temetkezés
Teljes körű temetkezési szolgáltatás

2131 Göd, Pesti út 29.
Telefon: 27/532-175

Ügyelet: 06-20 9331-302
www.helmestemetkezes.hu

Házhoz megy! Fodrász – Pedikűrös!
06-70-269-8446, Ildikó

ALPA 2007 Bt.

REHAU TÍPUSÚ NYÍLÁSZÁRÓK
Kiváló terméktulajdonságokkal,

magas minőségben,
kitűnő ár-érték arány mellett...

Keressen bennünket Vácon, a volt hajógyár területén!
Derecske-dűlő – Szent László út 23-24.

Telefon: +36 (30) 2210-191 • Telefon/Fax: +36 (27) 305-735
E-mail: alpaablak@invitel.hu

Nyitva: H-P: 7:30-17:00, Sz: 8:00-12:00

Bőr- és textil-, ruházat-javítás, 
átalakítás, méretre készítés.
Olasz Júlia 
Telefon: (06-27) 336-241, 
(06-20) 391-3591

Keresünk - Kínálunk
Eladó, kiadó ingatlanokat

a Budapest–Vác vonalon
 Ingatlan-közvetítés
 Értékbecslés
 Energiatanusítvány készítése
 Hitelügyintézés

Tel: +36 70/70-36-145
E-mail: xteringatlan@xteringatlan.hu

XTERINGATLAN.HU
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Suzuki - Inter Autóház - Vác
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefon: (30) 335-1469
E-mail: info@suzukivac.hu

Autócsere-programban

3.790.000 Ft-tól
bármely típusú használt autó
beszámítása esetén.
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Hívja az otthonához legközelebbi gödi elérhetőségünkön, 
a (06-70) 454-0431-as telefonszámon Csókás Andreát,

vagy írjon a csokas.andrea@oc.hu e-mail címre.



Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt,  
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három szolgáltatást 
kapod meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető 
tévécsatornánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe. 
Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág cso-
magra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Tel.: (06) 28 536 596
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 385 7726
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